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جلست ألكتب مقدمة عن إنجازات مجلسنا العزيز عن عام 2018، فوجدت صورة 
السفير/ د.محمد شاكر،  المجلس ومسيرته  إنشاء هذا  األخ الصديق وزميلي في رحلة 
فلقد كانت صورة الراحل الكريم تهٍوم في مخيلتي  عبثاً حاولت أن أخط سطراً واحداً 

طوال الوقت.
من هنا فإنني أستئذنكم في أن يكون كل ما أقوم هنا هو أن أسجل ماقلته مساء يوم 19 

إبريل في هذا الحفل الحاشد الذي انعقد بالمجلس تأبيناً لذكرى الراحل الكريم.
 قمت أمس األول وقت الفجر، سمعت كلمات سأتلو بعضها عليكم، كانت حبيسة  في 
داخلى كعصفور فى القفص، فبادرت إلى تسجيلها ثم حضرت يوم )18 إبريل 2018( 
النقاش الهام الذي جرى مع الدكتور نبيل العربى؛ ومن وحي هذه الكلمات وذلك النقاش 

أتحدث:
أنت لم ترحل...

وداعاً يا صديق العمر 
فقد فقدتك في يوم
وسأفتقدك كل يوم

وحضرت عزاءك الحاشد
في المسجد العريق

الذي أصبح العزاء فيه تصديقاً على الرحيل...
يتلو المقرئ من آيات الذكر الحكيم 

ويأتي األهل والخالن من الحضر والريف
يسلّمون ويتحدثون عن سجايا الراحل الكريم

ثم يغادرون مذكِّرين بأن البقاء هلل وحده
.......................

اقترحت فى صحف الفضاء أن يكون تكريمك األمثل 
كتاباً عنك وعن انشغالك طوال نصف قرن 

بهذه القضية التي طالما تحدثًت عنها 
وعن شئونها وشجونها 

وحضرًت فيها اللقاءات شرقاً وغرباً
وُجبت اآلفاق تدعو وتنادي

كلمة الرئيس الشرفي للمجلس
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ولكن ال حياة لمن تنادي)1(
.......................

في بقعة ساحرة على جبل غير شاهق 
في القرية السويسرية شونريد 

 منذ عشرين عاماً أو يزيد في ضيافة صديق عمر)2(
 مشترك من جيلنا

جاء اتفاقُنا 
فدعونا أصدقاًء من جيلين تاليين
ثم جاء آخرون من شعاب متباينة

 وأطلقنا هذا المجلس)3(
 الذي نجتمع اليوم في رحابه

لنتحدث عن مناقبك وما قدمته من فكر وعمل 
ل بعزيمة ال تكِّل وال تمِّ

ولنتعاهد على الحفاظ على هذا المجلس 
وأال نتركه أبداً نهباً للجمود أو فريسة للخمول

بل يكون حقالً تُزرع فيه األفكار
 وتترعرع

وتُقدح فيه األذهان 
نزهو به ونرنو إليه 

ونجدُد العهد على تطويره 
والوصول به إلى آفاق وأعماق

وليظل منارة على النيل 
وشعلة متقّدة يتلقاها جيُل بعد جيُل 

تتجسد فيه خبراتنا المتراكمة
حتى ال يكون رحيلك رحيالً بل ارتحاالً إلى آفاق جديدة

ويحفظُ التقاليد التي ورثناها وأرسيناها
...........................

 أمس تحدث هنا أحد أعالم جيلنا)4(

)1( قضية منع انتشار أسلحة الدمار الشامل
)2( االستاذ الدكتور جورج ابي صعب أحد أعالم أساتذة القانون الدولي في العالم

)3( المجلس المصري للشئون الخارجية
)4( السفير الدكتور نبيل العربي
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 عن فشل نظام األمن الجماعي
في األمس البعيد انتصر القانون على العدوان الثالثي  

أما في األمس القريب فقد انتصر العدوان الثالثي على القانون 
ولكن ربما كان هناك شعاع من أمل 

فال يأس مع الحياة 
 هكذا قال زعيم شاب كبير)5(

  منذ أكثر من مائة عام
وقد صدقت رؤياه

............................
سنظل نعمل من أجل عالم أفضل 

في طريق طويل تتوالى فيه األجيال 
سنقيم منبراً ألم الدنيا ولقارتنا األفريقية 

على النهر الخالد بأسوان 
التي طالما زرتَها لشفاء الروح والجسد 

سنفعل كل ذلك بعون هللا 
وهكذا نحوُل الحزن إلى طاقة إيجابية 

فال يكون رحيلك رحيالً 
بل ارتحاالَ

إلى آفاق جديدة ومرامي بعيدة 
للفكر الثاقب والحوار النافع 

وستكون األجياُل التالية بإذن هللا 
باقية على العهد 

وفيّةً للوعد 
وسنسير بعزم 

وهكذا ننتقل الشعلة من جيل لجيل 
..........................

إذن فلتعلم يا صديقي أنك لم ترحل 
ألن الشعلة ستظل باقية متوهجة 

وأنت باٍق فينا 
نعلم أن الموت حق 

)5( الزعيم مصطفى كامل
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ولكنك ستظل معنا 
وسنصدر هذا الكتاب عنك 

وسنقيم هذا المنبر الفكري في أسوان 
وستكون لنا مجلة سيارة 

وسنحافظ على التقاليد التي ورثناها وأرسيناها
وستتحول الوحدة البحثية إلى مؤسسة بحثية 

وسنظل نعمل ونعمل 
حتى تعلو قوة القانون 

على قانون القوة 
وسنظل نعمل لبالدنا الحبيبة 

وأمنها القومي 
لخير شعبنا الطيب الصبور الشهم 

وهكذا ال يكون رحيلك رحيالً بل ارتحاالً
 

للشئون  المصري  المجلس  لعناية  نقاط  خمس  ذكرت  السابقة  الكلمة  مع 
الخارجية: 

1 ـ إصدار كتاب عن الراحل الكريم بعنوان »محمد شاكر وقضية انتشار األسلحة 
النووية«.

.Aswan Forum 2 ـ منتدى أسوان
.”Foreign Affairs 3 ـ مجلة فصلية على نسق مجلة “الشؤون الخارجية

4 ـ إدراج موضوع األمن الجماعي على جدول أعمال المجلس المصري للشئون 
الخارجية.

5 ـ إجراء تقييم عن عمل المجلس المصري للشئون الخارجية بعد عشرين عاماً على 
إنشائه )2019(.

                                      الرئيس الشرفي للمجلس
                                      السفير/ عبد الرءوف الريدي
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إصدار  بمناسبة  وأعضائه  الخارجية  للشئون  المصري  المجلس  أهنئ  أن  يشرفني 
الكتاب السنوي لعام 2018. الذي يجمع أهم المؤتمرات، واألنشطة، والندوات، وورش 
العمل، التي تم تنظيمها في المجلس وخارجه أو بالمشاركة مع الهيئات المثيلة، حول 
موضوعات في السياسة الدولية وذات األولوية واالهتمام على المستويين اإلقليمي أو 

الوطني خالل عام 2018.
ويضم الكتاب موجًزا عن االجتماعات والزيارات التي قام بها أعضاء من المجلس 
للدول األخرى للتشاور مع المجالس المثيلة حول الموضوعات ذات االهتمام المشترك 
عالميًا وإقليميًا، وفي إطار تعزيز العالقات مع تلك المجالس وفيما بين البلدين، باإلضافة 
إلى تمثيل المجلس في االجتماعات الدولية واإلقليمية في المجاالت ذات األهمية. كما 
العربي  والعالمين  مصر،  في  العام  الرأي  تشغل  التي  المشاكل  دراسة  الكتاب  يُضم 
واإلفريقي واإلسالمي، ومنها مكافحة اإلرهاب والفساد وتوصيات حول الموضوعات 

ذات األولوية للشعب المصري.
وقد تميّز نشاط المجلس خالل عام 2018 بمواصلة نشاطه في إطار المنتدى النووي 
العربي، بعد أن انتقلت رئاسة ذلك المنتدى إلى معهد دراسات األمن في المملكة األردنية 

الهاشمية لمدة سنتين ابتداًء من نهاية عام 2016.
ويعتبر هذا الكتاب مرجعاً أساسياً لجميع أنشطة المجلس خالل عام 2018، ومكمالً 
أنشطة  لتغطية  سنوية  الربع  الدورية  وخاصة  إصدارات  من  المجلس  عن  يصدر  لما 
والمقابالت  والزيارات  العمل  وورش  والندوات  المؤتمرات  تشمل  والتي  المجلس، 
ومشاركات أعضاء المجلس في إجتماعات دولية وإقليمية ومصرية، والبيانات الصحفية 

واإلعالمية التي تصدر عن المجلس في بعض المناسبات.
وأنتهز هذه المناسبة لكي أشيد بجهود السيد السفير/ د. عزت سعد- مدير المجلس ، في 
اإلشراف على إعداد هذا الكتاب السنوي ومواصلة التشاور معي ومع مجلس إدارة المجلس 
المصري للشئون الخارجية حول جميع أنشطة المجلس والتخطيط المسبق لها. وهكذا يعتبر 
هذا الكتاب السنوي مرجًعا علميًا وأكاديميًا يلجأ إليه الباحثون والمهتمون بنشاط المجلس 

المصري للشئون الخارجية وقضايا السياسة الخارجية لجمهورية مصر العربية.
                     وباهلل التوفيق،،

                                                رئيس المجلس
                                        السفير/د.منير زهران

كلمة رئيس المجلس
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شهد  الذي  العام  وهو   ،)2018( للمجلس  السنوي  للتقرير  الثالث  اإلصدار  هو  هذا 
بوفاة  للمجلس  كبيرة  خسارة  أيضاً  شهد  كما  العام،  مدار  على  ومكثفة  متنوعة  أنشطة 
المصرية  الدبلوماسية  السفير/د.محمد شاكر أحد أعالم  السيد   - بإذن هللا   - له  المغفور 
التأكيد على  التي أخذت على عاتقها  الوجوه  بارز من  المجلس، ووجه  وأحد مؤسسي 

أهمية نزع السالح النووي وخلق عالم آمن من أسلحة الدمار الشامل.
وقد حظيت قضايا األمن اإلقليمي باهتمام خاص من المجلس خالل العام الذي يغطيه 
التقرير ومن ذلك على سبيل المثال: مائدة مستديرة حول التطورات في الملف السوري 
وأخرى حول مستقبل عملية السالم في الشرق األوسط في ضوء إعالن الرئيس ترامب 
القدس عاصمة إلسرائيل، وثالثة حول انعكاسات انسحاب الواليات المتحدة من االتفاق 
النووي اإليراني، ورابعة حول األمن في منطقة البحر األحمر والقرن اإلفريقي، وقد 
شرق  في  والعرب  مصر   « موضوع   2018 عام  السنوي  لمؤتمره  المجلس  اختار 
أوسط متغير«، تناول دور القوى الكبرى )الواليات المتحدة، روسيا، الصين، االتحاد 
األوروبي(، دور القوى اإلقليمية ) إيران – تركيا – إسرائيل (، دور الدول العربية ، 
القضايا  بالتداول والبحث في بعض  المجلس  المنطقة«، كذلك اهتم  و »مصر وقضايا 
اإلقليمية والدولية ذات األهمية الخاصة من منظر المصالح القومية المصرية. ومن  ذلك 
على سبيل المثال، تطورات األوضاع في إثيوبيا بعد تولي آبيي أحمد رئاسة الحكومة 
واألوضاع الراهنة في شبه الجزيرة الكورية وندوة حول »تركيا في مفترق طرق«، 

وتداعيات انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشيوخ والنواب.
ندوة  المجلس، كعادته كل عام، ومن ذلك  باهتمام  الداخلية  كذلك حظيت األوضاع 
»أفكار للنهوض بالقوة الناعمة المصرية«، وأخرى حول تمكين المرأة المصرية كقوة 
ناعمة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وثالثة حول »ثورة المصريين بين االقتصاد 

والسياسة وطريق التنمية«.
المسؤولين  من  السياسيين  كبار  من  عدد   2018 العام  خالل  المجلس  استقبل  وقد 

كلمة المحرر
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 : ومنهم  األوسط،  للشرق  الكبرى  القوى  بعض  ومبعوثي  األجانب  والسفراء  السابقين 
السيد/عمرو موسى، والسيد/ نبيل فهمي، والسيد/أحمد أبو الغيط، ود.ناصر القدوة رئيس 
مؤسسة ياسر عرفات، وسفراء فرنسا وسويسرا واليابان واألرجنتين، والمبعوث الصيني 
الخاص لعملية السالم في سوريا، ومدير مركز الدراسات اإلستراتيجية الفلسطيني برام 

هللا، والسفير الصيني المعني بمنتدى التعاون الصيني/العربي وغيرهم.
داخلية وأخرى  مناسبات  في  المجلس  والسادة ألعضاء  السيدات  وقد جاء مشاركة 
النووي ومنع االنتشار  بما في ذلك فعاليات خاصة باألمن  العام،  خارجية غزيرة هذا 
ونزع السالح والحوكمة العالمية ومصر ومبادرة الحزام والطريق، فضالً عن بعض 

أنشطة األمم المتحدة في مجال القانون الدولي وغيرها.
 فضالً وقد أجرى المجلس زيارة خارجية وحيدة، هي زيارته للصين في الفترة من 

7 إلى 11 مايو 2018.
لجهود  مرآة صادقة  يكون  وأن  منه  المرجو  الهدف  اإلصدار  هذا  يحقق  أن  ونأمل 

المجلس على مدار العام الذي يغطيه هذا التقرير.
                                                      

                                                  مدير المجلس
                                                سفير/ د.عزت سعد
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الفصل األول

المؤتمرات والندوات 
وورش العمل
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حلقة نقاشية حول “دور مراكز الفكر وأهميتها فى ضوء التغيرات 
العالمية الراهنة”

في 30 يناير 2018، دعا المجلس إلى عقد حلقة نقاشية حول مراكز الفكر ودورها 
 James البروفيسور  بناًء على دعوة من  وذلك  الراهنة،  العالمية  التغيرات  في ضوء 
McGann، األستاذ بجامعة بنسلفانيا ورئيس برنامج مراكز الفكر والمجتمعات المدنية 
)TTCSP(، والتي واكبها انعقاد أكثر من مائة حلقة مماثلة في العديد من مدن العالم، 
مستمدةً موضوعها من العنوان األساسي “?Why Think Tanks Matter”. وترأس 

الحلقة السفير/ د. منير زهران وشارك فيها العديد من أعضاء المجلس. 
أوالً:جاءت أهم مداخالت المشاركين كالتالى:

- السفير/ حسين الكامل: 

اه  الُمسمَّ الدولية  المبادرة  إطالق  المستديرة ضمن  المائدة  هذه  في  يشارك  أنه 
برنامج مراكز الفكر والمجتمعات المدنية )TTCSP( منذ عام 2017 لشبكة مراكز 
الفكر العالمية التي أنشأها ويتابعها مع فريقه البروفيسور  McGannبجامعة بنسلفانيا. 
المستوى  وعلى  دولياً  عديدة،  سنين  منذ  الشبكة  مؤتمرات  في  شارك  أنه  وأضاف 
اإلفريقي بحكم االنتماء اإلفريقي لمصر، وأيضاً المتوسطي على المستوى اإلقليمي، 
أشار  األساس،  هذا  وعلى  العربية.  الفكر  بمراكز  المجلس  عالقات  جانب  إلى  هذا 
السفير الكامل إلى أنه سيركز على أوضاع مراكز الفكر في كٍل من أفريقيا وحوض 

المتوسط، وصوالً إلى مقترحات لتنمية دورها لدى متخذي القرار. 
أوالً: مراكز الفكر األفريقية: 

بادرت مصر بإنشاء أول مركز فكر )إلى جانب ناميبيا(، وهو مركز األهرام 
أكثر  أن  اتضح   ،)TTCSP( لبرنامج  1960. وفي دراسة  السياسية عام  للدراسات 
وتونس  ونيجيريا ومصر  وكينيا  إفريقيا  من: جنوب  كٍل  في  موجودة  عدداً  المراكز 
وموريتانيا  والسودان  بيساو  غينيا  في  عدداً  وأقلها  والسنغال،  وغانا  وزيمبابوى 

والجابون وسيراليون. 
ورغم تميز بعض مراكز الفكر اإلفريقية سواًء فى الجانب البحثي أو المؤتمرات 
أو التواصل مع متخذي القرار إال أن معظمها فى الواقع يعاني من تحدياٍت عدة أهمها: 

نقص الموارد المالية.- 
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انخفاض المستوى المهني والفني للموارد البشرية.- 
البيروقراطية.- 
صعوبة التواصل مع، والتأثير على، متخذى القرار، وعدم قدرة مراكز الفكر - 

على التواصل فيما بينها.
عدم االستفادة من مجتمع المعرفة ودراسات المستقبل.- 
من -  االستفادة  في  بجدية  النظر  من  البد  األفريقية،  المراكز  هذه  ترتقي  ولكي 

اآلتي:
ـ االعتماد على األبحاث والتوصيات المستقلة واألمنية دون ضغوٍط سياسية أو حكومية.

ـ  تنمية الموارد البشرية عن طريق التدريب والممارسة.
والنشاط  الخبرات  لتبادل  والدولية  واإلقليمية  الوطنية  الفكر  مراكز  مع  التواصل  ـ 

المشترك.
ـ عالج الفجوة بين شمال وجنوب القارة.

بالمتغيرات  المرتبطة  الوطنية  بالمصالح  المتعلقة  والتوصيات  األبحاث  التركيزعلى  ـ 
والتحديات الدولية.

ـ تشجيع عضوية متخذي القرار السابقين بمراكز الفكر لدعم التواصل مع متخذي القرار.
ـ تشجيع عضوية ونشاط الشباب لبناء جيل مستقبلي.

ـ اإلسهام الذاتي للموارد المالية مع االستفادة من دعم الجهات المانحة الدولية. 
ـ ومن خالل مؤتمرات مراكز الفكر اإلفريقية، خلُص السفير حسين الكامل إلى ما يلي:

ـ إقامة شبكة معلومات لمراكز الفكر اإلفريقية، وقد تمَّ ذلك مؤخراً ومركزها هراري، 
وهي مفتوحة للمشاركة دون قيود.

ـ إنشاء شبكة معلومات اإلعالم اإلفريقية.
ـ تنمية برامج التدريب وبناء القدرات مثل الوكالة المصرية لتنمية القدرات ومؤسسة بناء 

القدرات اإلفريقية في زيمبابوي.
ـ الوصول في النهاية إلى إقامة تجمع مراكز الفكر الدولية الذي سيضم مراكز الفكر في 

العالم. 
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ثانياً: مراكز الفكر بحوض المتوسط:
عددها قليل في جنوب وشرق المتوسط، وقد يبرز نشاط بعضها في المغرب وتونس 
َر عدد مراكز الفكر المصرية بما يصل  واألردن ومصر. وفي دراسة لجامعة بنسلفانيا قُدِّ
ا مراكز الفكر في شمال  إلى 55 مركزاً. وهذا الرقم يحتاج إلى مراجعة إحصائية، أمَّ

المتوسط، فهي األكثر نشاطاً وفاعلية، خاصةً في إيطاليا وأسبانيا.

ثالثاً: التحديات التي تواجه إفريقيا: 
التي  الطبيعية  والثروات  المؤشرات  كل  رغم  فقراً،  القارات  أكثر  إفريقيا  إن 
 2063 التنمية  خطة  أهمها  عديدة  وبرامج  وخطط  دراسات  وأبرزتها  القارة  تحتويها 
الوطنية  البرامج  بإدخالها ضمن  االتحاد  أوصى  والتي  اإلفريقي،  االتحاد  أعدها  التي 
للدول األعضاء. ولكي تحقق إفريقيا أهداف برنامج 2063، فعليها أن تواجه عدداً من 
التحديات مثل:النزاعات القبلية واإلرهاب والتطرف، والنزاعات الحدودية، وانتهاكات 
حقوق اإلنسان والتحول الديموقراطي، ونزاعات موارد المياه، والتعليم الحديث والعلوم 
والتكنولوجيا، والفقر، واألوبئة، والفساد، وخطط التنمية الصناعية والزراعية القومية.

هذا ويمكن الرجوع إلى المزيد من التفاصيل حول مادار خالل النقاش، وماخلصت 
إليه الحلقة من توصيات على موقع المجلس على شبكة اإلنترنت.
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مائدة مستديرة مغلقة حول »التطورات في سوريا ارتباطاً بالعملية العسكرية 
التركية في منطقة عفرين وتداعياتها على مجمل األوضاع في البالد«

بتاريخ 7 فبراير 2018، نظَم المجلس المصري للشئون الخارجية مائدة مستديرة 
منطقة  في  التركية  العسكرية  بالعملية  ارتباطاً  سوريا  في  “التطورات  بعنوان  مغلقة 
عفرين، وتداعياتها على مجمل األوضاع في البالد”، بحضور السفراء/ د.محمد البدري 
مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، د.منير زهران رئيس المجلس، د. عزت سعد 
المدير التنفيذي، ود. سيد أبو زيد، ود. مصطفى عبد العزيز، وإيهاب وهبة، و محمد 
الكردية،  للدراسات والبحوث  المصري  المركز  فايد مدير  الدكتور/ رجائي  توفيق، و 
السورية  الفرات  وكالة  مدير  سالم  أبو  محمد  والدكتور/  البطريق،  نسمة  والدكتورة/ 

بالقاهرة )الكردي(.
• بدأ اللقاء بترحيب رئيس المجلس بالحضور متناوالً مايحدث من عملية عسكرية 
تركية في عفرين، للقضاء على األكراد والتي راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى 
العملية  فتلك  وعليه  المنطقة،  وقرى  بمدن  كبير  دمار  وإلحاق  والمدنيين  المقاتلين  من 
تركيا  أن  وأضاف  اإلقليمية.  وسالمتها  واستقاللها  سوريا  لسيادة  سافراً  انتهاكاً  تعتبر 
اعتمدت، في تبرير هذا العدوان، على حملة سياسية ودبلوماسية وإعالمية واسعة ضد 
حملة ضد حزب  بأنها  ذلك  وربط  عفرين،  منطقة  في  الكردية  الشعب  حماية  وحدات 
العمال الكردستاني التركي)PKK( والذي تعتبره تركيا تنظيماً إرهابياً ويرتبط بحزب 
االتحاد الديمقراطي الكردي السوري.  وتضمنت تصريحات الرئيس التركي بأن العملية 
التركي أن قوات  يلديريم رئيس الوزراء  اقتربت على اإلنتهاء، في حين أكد بن علي 

بالده لن تخرج إال بعد تأمين تركيا ومواطنيها، وأن العملية ليس لها زمن محدد.  

• من جانبه، أكد السفير/ د. محمد البدري مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية  
أن األوضاع في المنطقة العربية سيئة للغاية، وهناك تغير في الالعبين على األرض منذ 
اندالع األزمة السورية، وسط انحسار لدور بعض القوى وظهور قوى أخرى، وكانت 
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مصر غير مؤهلة في بداية األزمة للعب دور للتهدئة في سوريا بسبب انشغال المجلس 
أوضاعها  استقرار  بعد  هاماً  دوراً  اآلن  تلعب  ولكنها  الداخلية،  باألوضاع  العسكري 

الداخلية. وأضاف السيد مساعد وزير الخارجية:

- أن التدخل الروسي في 2015 لعب دوراً هاماً في تغير األوضاع على األرض 
وسط تدخل قوات إيرانية وحزب هللا بعد إنهاك الجيش السوري في معركة دمشق في 
فبراير 2012، وكانت القوى الغربية تستعد لتشكيل نظام جديد في ظل توقعات بانهيار 
نظام األسد، بل أن فرنسا أعدت - حينئٍذ- قائمة بأسماء وزراء لتعيينهم وتشكيل حكومة 

جديدة، لكن التوقعات لم تكن صحيحة.
- أن تبني موسكو مسار آستانا كان بسبب اليقين الروسي بأن المبعوث األممي دي 
آستانا  عملية  وبالتالي ضمت  األزمة،  لحل  الروسية  الرؤية  مع  يتعاطف  لن  ميستورا 
الدول الفاعلة في األزمة، وكانت هناك رغبة روسية بأن تضم المفاوضات مصر، لكن 
تركيا رفضت فضالً عن الرفض اإليراني لوجود السعودية واإلمارات، وعدم الترحيب 
بدور قطري نظراً للخالف معها في سبل تسوية األزمة .هذا التعدد في المسارات أدى 

لوجود فوضى في موقف المجتمع الدولي وسط سعي كل األطراف إلثبات دورها .
وفود  توحيد  في  هاماً  دوراً  لعبت  المصرية  الخارجية  أن  الوزير  مساعد  أكد   -  
حيث   ،  2 الرياض  عن  يختلف   1 الرياض  مؤتمر  كان  وفعلياً  السورية،  المعارضة 
تمكنت مصر، في األخير، من توحيد المعارضة والتوصل إلى توافق بما يتيح المجال 
للحركة ، خاصة وأنه منذ اندالع األزمة وتحديداً في عامي 2012-2013 كان هناك 
توحيد  على  عملتا  ومصر  السعودية  أن  إال  وقطر،  فرنسا  بين  وتفتت  واضح  خالف 
 ،2 الرياض  في  محددة  لصيغة  التوصل  من  المعارضة  وتمكنت  المعارضة.  مواقف 
وهو مااليعني أن المعارضة في أفضل حاالتها وبإمكانها تمثيل الدولة السورية وتشكيل 
أركان نظام جديد، خاصة وأن لكل منها أجندة خاصة يتم تنفيذها بتنسيق مع قوى إقليمية 

ودولية. 
• وحول الموقف األمريكي تحدث السفير/ د. محمد توفيق عضو المجلس، متسائالً 
حول ماإذا كان التواجد العسكري األمريكي مرتبط بشكل كامل بالعنصر الكردي أم ال؟، 
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حيث أكد أنه تاريخياً كان للموقف األمريكي عنصران أساسيان: األول قائم على عدم 
معارضة فكرة إقامة دولة كردية، ولكن ليس في الوقت الحالي وربما بعد 5 سنوات ، 
والعنصر الثاني: يتمثل في التخلي األمريكي عن دعم األكراد في مواجهة تركيا واختيار 
األخيرة. إال أن الجديد هو اعتماد واشنطن الكامل في تواجدها المادي في سوريا على 
العنصر الكردي، إال أن هذا اليعني أيضا إمكانية وقوع مواجهة أمريكية / تركية من 
أجل األكراد. وأضاف أن الدبلوماسية األمريكية تعاني اآلن من صعود نفوذ المؤسسة 
مؤسسة  ضعف  وسط  القرار  صناعة  على  أكبر  بشكل  وتأثيرها  األمريكية  العسكرية 
الخارجية األمريكية و جهاز المخابرات ألسباب داخلية أمريكية، وهو ماسيؤدي التباع 
المتحدة في شرق  للواليات  قدم  التنازل عن موطئ  التركي وعدم  الدور  سياسة تحجم 

سوريا.

أكد السفير مصطفى عبد العزيز ، عضو المجلس، أن هناك تساؤالت عدة، خاصة 
وأن األزمة السورية لم تصل لمرحلة النضوج، فكيف لصراع  أن يستمر ألكثر منذ 7 
سنوات ولم تنهك أطرافه سياسياً ومعنوياً ، كما ترتبط المشكلة السورية بفراغ عربي 

أدى لتغلغل العديد من األطراف اإلقليمية.

التوجد  ولكن  سوريا،  في  المصري  للدور  تطورات  عن  أنباء  هناك  أن  وأضاف 
الدور وتفاصيله لمعرفة كيفية وضع رؤية  شفافية أو معلومات كافية حول حقيقة هذا 

استراتيجية للتحرك المصري.
- أوضح أن قرار تجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية مخالف للمادة الثامنة 
من ميثاق الجامعة ، وهو خطأ جسيم، ولكن إبعاد سوريا من الجامعة العربية تم حينما 
كان الدور القطري في 2012 قوي وفاعل، والبد من التفكير في كيفية وتوقيت استعادة 

سوريا مقعدها في مجلس الجامعة.
- البد من إعادة التفكير في كيفية إدارة حوار مع طهران، والكف عن تبني وجهة 

النظر األمريكية واإلسرائيلية  في هذا الشأن.  
ويمكن اإلطالع على المزيد من التفاصيل حول ماتم تناوله خالل الندوة وماخلصت 

إليه من توصيات على موقع المجلس على شبكة اإلنترنت.
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حول محاضرة 
القديمة« المصرية  الحضارة  وتطور  »نشأة 

في إطار الحرص على تسليط الضوء على الحضارة المصرية القديمة باعتبارها أحد 
التي يمكن من خاللها تعزيز الحضور المصري بين  الناعمة المصرية  القوة  عناصر 
سائر الحضارات التي سبقتها في التقدم والتطور الحضارة المصرية، قام المجلس في 
11 فبراير 2018، بتنظيم محاضرة بعنوان “مصر هبة النيل: نشأة وتطور الحضارة 
المصرية القديمة”، ألقاها الدكتور/ حازم عطية هللا، عضو المجلس وأمين الصندوق، 
من  عدد  بحضور  وذلك  حلوان،  بجامعة  القديمة  المصرية  والحضارة  اآلثار  وأستاذ 

أعضاء المجلس وغير األعضاء من الخبراء والمتخصصين والشخصيات العامة.
بعض  عطية هللا، وعرض  حازم  بالدكتور  زهران،  د.منير  السفير/  ترحيب  وبعد 

محطات مسيرته الوظيفية، تحدث األخيرعن نشأة وتطور الحضارة المصرية القديمة.
هذا ويمكن اإلطالع على نص المحاضرة على موقع المجلس على شبكة اإلنترنت.
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حلقة نقاشية حول »مستقبل عملية السالم في الشرق األوسط في ضوء 
إعالن ترامب القدس عاصمة إلسرائيل«

ٌعقد بمقر المجلس في 12 فبراير 2018، حلقة نقاشية حول »مستقبل عملية السالم 
في الشرق األوسط في ضوء إعالن ترامب القدس عاصمة إلسرائيل«، وذلك بمشاركة 

رئيس المجلس وعدد من أعضائه.
1 ـ تناول االجتماع سياسة اإلدارة األمريكية تجاه ملف عملية السالم وحديث الرئيس 
ترامب عن ما أسماه »صفقة القرن« ، وصوالً إلى إعالنه االعتراف بالقدس عاصمة 
إلسرائيل مما أدى إلى تعقيد الموقف، والتي زاد منها سلسلة التدابير التي اتخذتها اإلدارة 

األمريكية للضغط على الفلسطينيين إلجبارهم على التفاوض ومن ذلك :
ــ التهديد بإغالق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.

ــ تخفيض الدعم األمريكي الُمقدم لوكالة “غوث” الالجئين، وهي الوكالة التي تقدم 
المساعدة للكثير من المحتاجين والالجئين .

تعويضات  بدفع  تقوم  ألنها  الفلسطينية  السلطة  عن  المساعدات  بقطع  التهديد  ــ 
ومعونات ألسر ضحايا األسرى الفلسطينيين، بدعوى أنهم إرهابيين في نظر الواليات 

المتحدة وإسرائيل.
مع  في حوار  ترامب  ذكره  ما  إلى  المشاركين  بعض  أشار  عاليه،  السياق  في  ـ   2
صحيفة ”Israel Hayom”  في 11 فبراير 2018، من أنه ال يعتقد أن الفلسطينيين 
يحتاجون لسالم وال اإلسرائيليين أيضاً، كما أوضح أن المستوطنات تُعقد عملية السالم، 

حيث ذكر نصاً:
“We will be talking about settlements. The settlements are some-
thing that very much complicates and always have complicated 
making peace .So I think Israel has to be very careful with the set-
tlements“.
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وهي تصريحات قد يٌستفاد منها على أنها نوع من التراجع عن مواقف سابقة أو محاولة 
كل  في  أنه،  إلى  اإلشارة  تمت  وقد  األمريكي.  الموقف  في  التوازن  بعض  إلستعادة 
لتناول ملف  أو مدروسة  أمريكية واضحة  األحوال، البد وأن تكون هناك استراتيجية 

عملية السالم في الشرق األوسط.
3 ـ تم طرح عدد من التساؤالت ، و اإلجابة عليها، ومنها :

ذكره  لما  وفقاً  السالم،  غير محايد في عملية  المتحدة وسيطاً  الواليات  كانت  إذا  ــ 
الفلسطيني، فهل يوجد أطراف أخرى غير أمريكية  الرئيس  البعض – بحق – ومنهم 
أشار  السياق،  هذا  في  ؟  وروسيا  والصين  األوروبي  اإلتحاد  مثل  الفراغ  سد  تستطيع 
البعض إلى أنه بوسع روسيا اإلضطالع بدور رئيسي في عملية السالم إذا أرادت ذلك، 
خاصة في ضوء تدخلها العسكري في سوريا والذي يعد تحوالً في سياسة روسيا الشرق 
لموسكو، وال يمكن القياس  أوسطية. ويرى البعض أن هذا التدخل، غير مكلف كثيراً 
عليه في ضوء الهدف  منه والمتمثل في توجيه رسالة للغرب بأن روسيا ليست في عزلة 
دولية بسبب العقوبات المفروضة عليها بعد األزمة األوكرانية وضم القرم، فضالً عن 
حقيقة أن موسكو تتمتع بعالقات ممتازة مع إسرائيل منذ تولي بوتين الحكم عام 2000.
ــ هناك اتصاالت جارية بين بعض الدول العربية، وعلي رأسها السعودية، وإسرائيل، 
الموقف؟ وهناك تصريح  تعقيد  يزيد من  أنه  أو  القضية  يفيد  فهل هذا وقته؟ وهل هذا 
الخاص  ترامب  بقرار  علم  على  كانت  العربية  الدول  بعض  بأن  فيه  يعترف  لترامب 
باالعتراف بالقدس.  وهناك أخبار تتداول بلقاء جمع الرئيس محمود عباس ومحمد بن 
سلمان ولي عهد السعودية ، حيث طلب األخير من األول أن يقبل بأي تسوية تفرضها 
واشنطن، وأن الشواهد تبعث على اإلعتقاد بأن ولي العهد السعودي متأثر باألمريكان 

ويمهد معهم » لصفقة القرن«. 
ــ هل هناك إمكانية إلتخاذ إجراءات واضحة، دبلوماسية مثالً ، إقتصادية، للرد على 
أمريكا بعدم رضاء الدول العربية عن سياستها؟ في هذا السياق أثني بعض المشاركين 
على قرار أبو مازن برفضه لقاء »مايكل بنس« نائب الرئيس األمريكي خالل جولته 

االخيرة للمنطقة.
أجل  من  »االتحاد  بند  تحت  أخرى،  مرة  المتحدة،  لألمم  نلجأ  أن  يمكن  هل  ــ 
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القدس  حول  العامة  الجمعية  قرار  الزامية  مدى  وما  مثالً،  عقوبات  لتوقيع  السالم« 
رقم »A/Es-10/L.22«  بتاريخ 21 ديسمبر 2017. والذي وافقت عليه 128 دولة. 
فقد أكد أن إسرائيل سلطة احتالل وأدى إلى عزلة أمريكا، خاصة وأن حلفائها الكبار لم 

يصوتوا لصالح موقفها. وفي هذا السياق، تمت اإلشارة إلى اآلتي بصفة خاصة:
ــ أن هناك عدم إدراك من جانب ترامب للجوانب القانونية للملف الفلسطيني ولوضع 
مدينة القدس بصفة خاصة، فعندما ادعى بأن موضوع القدس لن يناقش على الطاولة، 
وقبل ذلك قال أن القدس عاصمة إلسرائيل إال أن الموضوع يدخل في المفاوضات، إذن 

هناك تناقض والصورة مشوشة في ذهن الرئيس األمريكي.
عضواً   14 قبل  من  األمن  مجلس  في  تبنيه  تم  قرار  مشروع  قدمت  مصر  أن  ــ 
وإعتراض أمريكا، ثم تم اللجوء للجمعية العامة وصدر منها قرار بأغلبية 128 صوت. 
قوة  لها  ليست  توصية  مجرد  هذه  إن  البعض  وقال  قانوني  الصدد جدل  هذا  في  ليثار 
إلزامية، والبعض قال أن لها قوة اإللزام ويمكن فرضها وفقاً لميثاق األمم المتحدة. وال 
شك أن قرارات الجمعية العامة تختلف عن قرارات مجلس األمن، لكن حتى القرارات 
العادية/ التوصيات، عندما يعاد تأكيدها عام بعد آخر يصبح لها حجية قانونية وتصبح 

بمثابة عرف قانوني دولي.
ــ كما أن المادة 18 فقرة 2 من الميثاق تنص على اآلتي : 

 “Decisions Of The GA on Important Questions Shall be made 
by a two third majority of the members present and voting“.   

ــ إن موضوع القدس عبَّأ العالم ضد أمريكا وكشفها. ولكن كل ذلك لألسف هي طفرة 
مؤقتة. فالجميع مازال ينتظر التطورات، وإقليمياً تراجعت أولويات الدول أيضاً، ففي 
واإلماراتيين  والسعوديين  اإلرهاب  على  والقضاء  القومي  لألمن  هي  األولوية  مصر 
أولويتهم هي إيران والمشرق العربي مشغول بالحرب في سوريا والمغرب العربي له 
همومه الخاصة ومشكلة الصحراء الغربية، وبالنسبة ألبو مازن فهو يقول بأن أمريكا 
لم يعد لها دور، لكن يزعم البعض بأنه عملياً لن يكون هناك حل لعملية السالم بدون 
الواليات المتحدة »الدور األمريكي البد من منه«  أما باقي القوى األخرى فدورها لن 
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يتعدى كونه ضاغطاً. 
وفي النهاية لن يكون هناك حالً إال داخلياً، 

قضيتهم -  ووضع  الفلسطينية  األطراف  بين  مصالحة  من  البد  فلسطين:  داخل 
موضع االهتمام.

المتطرف -  اليمين  معسكر  حساب  علي  السالم  معسكر  تقوية  إسرائيل:  داخل 
الحاكم حالياً.

اإلدارة -  داخل  للسالم  المحبين  أصوات  تعلق  أن  البد  المتحدة:  الواليات  داخل 
االمريكية على أصوات مؤيدي ترامب.

ويمكن اإلطالع على مزيد من التفاصيل، بما في ذلك الموقف في المرحلة القادمة 
وكيفية استئناف المفاوضات وماخلصت إليه الحلقة من توصيات، على موقع المجلس 

على شبكة اإلنترنت.
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ندوة حول »أفكار للنهوض بالقوة الناعمة المصرية«

بتاريخ 19 فبراير 2018، نظم المجلس ندوة حول »النهوض بالقوة الناعمة 
المصرية«، بحضور السفيرين رئيس المجلس ومديره التنفيذي، وعدد من أعضاء 
المجلس من الخبراء والسفراء السابقين والمختصين. وشارك في أعمال الندوة  كل 
من: السيد/ هشام زعزوع وزير السياحة السابق ، ود.سمير غريب عضو المجلس 
ووكيل أول وزارة الثقافة األسبق، والسيدة/ د.منى زكي مؤسس ورئيس مؤسسة 
عام  وأمين  المجلس  عضو  كمال  رؤوف  والسيد/  الفني،  لإلنتاج  الناعمة  القوة 
جمعية خبراء للعلوم والتكنولوجيا، واألستاذ/ حسن المستكاوي الكاتب الصحفي 
المعروف، والسفير د.محمد أنيس سالم عضو المجلس، دارت أعمال الندوة على 

خمس جلسات على النحو التالي:
- دور الثقافة والفنون في النهوض بالقوة الناعمة المصرية.

- دور السياحة في النهوض بالقوة الناعمة المصرية.
- دور العلوم والتكنولوجيا في النهوض بالقوة الناعمة المصرية.
- دور الشباب والرياضة في النهوض بالقوة الناعمة المصرية.

- دور الدبلوماسية في النهوض بالقوة الناعمة المصرية.

• بدأت أعمال الندوة بترحيب السفير/ د. منير زهران رئيس المجلس، 
بالحضور مؤكداً أن هذه الندوة ليست األولى التي ينظمها المجلس حول 
عن     2017 مايو  في  مماثلة   ندوة  تنظيم  له  سبق  فقد  الناعمة،   القوة 

التحديات والفرص التي تواجه القوة الناعمة.  

وأضاف أن القوة الناعمة  تضم عددأ كبيرأ من الخدمات منها الثقافة والفنون 
واآلداب والسياحة والخدمات المصرفية واإللكترونية وشبكات التواصل االجتماعي 
القوة  الفكر والبحث أحد أساليب  ...إلخ،  وأن مراكز  والتربية والتعليم والصحة 
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المدني  المجتمع  منظمات  كباقي  الخارجية  للشئون  المصري  والمجلس  الناعمة، 
يمثل أحد أدوات القوة الناعمة والتي، كغيرها تساهم في إثراء الحياة الثقافية والفنية 
الدول  المدني في مصر وفي  المجتمع  التعاون مع منظمات  واإلعالمية وتعزيز 
الشقيقة  الدول  من  بين مصر وغيرها  والتعاون  الصداقة  لدعم عالقات  األخرى 

والصديقة وشعوبها.
وقد أوضح رئيس المجلس أن اإلطار الدستوري لنشاط القوة الناعمة في مصر 
19 و25 و47 و59  المواد  الحالي وخاصة في  الدستور  تمتد جذوره في أحكام 
قواعد  لتشمل  الناعمة  القوة  تمتد  كما  و244.  و99  و93  و92  و82  و70  و64 
األخالق والجرائم المنظمة مثل جرائم اإلرهاب والفساد وانتهاك قواعد األخالق 
الدينية  الفكرية واألدبية والمؤسسات  الملكية  وحقوق اإلنسان والحريات وحقوق 

ممثلة في األزهر واألوقاف والكنيسة.
• عقب ذلك أعطى السفير زهران الكلمة لد.منى زكي مؤسس ورئيس 
مؤسسة القوة الناعمة لإلنتاج الفني، والتي بدأت بشكر المجلس على تنظيم 
الندوة، موضحة أنها مختصة في مجال الفكر االستراتيجي الذي يحاول 
استشراف المستقبل واإلجابة على التساؤالت ذات الصلة، ومن هنا كان 
المنطلق لدراسة اإلدارة والفكر االستراتيجي وأهمية ذلك بصفة خاصة، 
االستراتيجي  والفكر  والسياسية،  والعلمية  االجرائية  بالصفة  يتميز  وأنه 
فكر نمطي اليمكن النفاذ إليه بالبديهية والتلقائية وإنما يبرز نتيجة تراكم 
الخبرات والمعارف ومبادئ ونظريات ومناهج عقالنية  تدرس على مدى 
الماضي  االعتبار  في  يأخذ  والزوايا  األبعاد  متعدد  تفكير  وهو  سنوات، 
والحاضر والمستقبل، وهو تفكيرتركيبي وبنَاء يعتمد على رسم األحداث 
اإلبداع  على  يعتمد  وهو  وقوعه،  قبل  والحدث  المستقبل  ورسم  والتنبؤ 

واإلبتكار في البحث.

وأضافت د. زكي أن دراسة الفكر اإلستراتيجي تعتمد على وضع رؤية وتكتيك 
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لتنفيذها ، فوضع الخطط دون وجود فكر ورؤية استراتيجية تؤدي لعدم القدرة على 
التنفيذ الصحيح للخطط الموضوعة، منوهة إلى أن الكاتب األمريكي جوزيف ناي 
كان أول من أطلق مصطلح الفكر االستراتيجي على القوة الناعمة وعرفها بأنها 
النموذج الذي تعتمد عليه الدول في الوصول إلى، وتحقيق أهداف، تلك القوة يكون 
المجتمعية  والتنمية  االنسان  حقوق  بمجاالت  ترتبط  وأخالقية  روحية  جوانب  له 
واالقتصادية مما يؤدي للتأثير في المخاطبين ودفعهم التباع نهج التنمية والنهوض 

بالمجتمع.
مضيفة أن مجاالت الثقافة والفن واإلعالم والدبلوماسية وغيرها من عناصر 
القوة الناعمة تهدف إلى تعميق التعاون بين الدول وحل مشكالت عديدة التستطيع 
القوة الصلبة- أي العسكرية-  حلها حيث تكون أكثر تكلفة، ومع انتشار التكنولوجيا 

ووسائل التواصل الحديثة انتشرت وتعمقت تلك المجاالت.
استطاع الفن أن يلعب دوراً هاماً في تشكيل وعي شعبي وشكل قوة ناعمة على 
السلطة تحالفت مع األدوات السياسية لتحقق مصالح الساسة والقادة، وهناك قادة 
تمكنوا من تشكيل تحالفات لسيطرة الفن على وعي الشعوب وحشد طاقاتهم في 

حاالت الحرب والسلم.
مصر لديها تلقائية في انتشار الفن على مدى العهود المختلفة وفي خمسينيات 
وستينيات القرن الماضي كانت هناك تحالفات مابين عناصر القوة الناعمة والنظام 
السياسي المصري ودولة القانون وارتبط انتشارها بقوة النظام السياسي المصري 
ووعي القيادة بأهمية تلك األداة في دعم النظام السياسي المصري،  إال أن فترة 
ديني  على خطاب  واالعتماد  الناعمة  القوى  لعناصر  تراجعاً  السبعينيات شهدت 
موحد وتحالف القيادة السياسية مع سياسة دمج المؤيدين ونبذ المعارضين وسط 
الثمانينيات،  في  لمواجهة اإلخوان.  السلفيين  للتحالف مع  والتوجه  التعليم  تدهور 
وتأثراً بالعولمة، وجد إهتمام أكبر بالمراة والفن لخدمة االستراتيجية التي يتبعها 

النظام.
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الشخصية  قدرة  لعدم  أدى  الفنية  المصرية  الشخصية  ببناء  االهتمام  عدم  إن 
ثورة  وبقيام  دولياً.  الثقافة  تلك  ونشر  الدولية  التطورات  مواكبة  على  المصرية 
25 يناير تدهور األداء ومنذ التسعينيات تباعد األدب عن إيصال الهدف الحقيقي 
تقديم  االفالم من خالل  المصرية في  الشخصية  تمثل  المتدهورة  القيم  وأصبحت 
تلك القيم عبر السينما والفن وهو ما أدى بدوره لتراجع سلوكيات الشباب وتراجع 
الصورة الحقيقية للشخصية المصرية أمام العالم. إن دعم عناصر القوة الناعمة من 
ثقافة وسياحة وفنون ليس ترفاً بل هو دعم كافة مجاالت الدولة فالحياة بدون فن.

واستطردت د. منى زكي فذكرت أن الفن في عهد االخوان تدهور كثيراً وفي 
30 يونيو كانت هناك رؤية واستراتيجية إلصالح كافة المجاالت، ومن هنا فإن 
عودة مصر تقع على الفنانين والمثقفين وهناك حاجة لالرتقاء بالوعي والمساهمة 
في تنفيذ هذه االستراتيجية لالصالح وعدم قصر التنفيذ على مبدأ الربح خاصة 
وأن المستثمرين األجانب يريدون رؤية فن راقي يستطيع التعبير عن الشخصية 

المصرية في الخارج.
• استعرض د. سمير غريب/ وكيل أول وزارة الثقافة األسبق وعضو المجلس، 
العديد من األفكار من وجهة نظره الشخصية ، حيث تحفظ سيادته على مصطلح 
القوة الناعمة فهو من ابتكار المفكراألمريكي جوزيف ناي عام 1980 وهو يعود 
لما قبل ذلك، معرباً عن اسفه إزاء قيام العالم الثالث بترديد ماابتكره الغرب دون 
إعمال العقل وهو ناشئ من سيادة الثقافة األمريكية على العالم وهو نوع من تفوق 
التقدم أن يكون  العالم، ومن أهم شروط  الغربي على األفكار األخرى في  الفكر 

للعالم الثالث فكر مستقل.  

وأضاف أن منظمة اليونسكو نظمت مؤتمراً عالمياً في 1996-1997 تحت 
عنوان قوة الثقافة » Power of Culture” وهذا المصطلح هو الواجب الحديث 
نهضة  تحقيق  حول  يدور  والموضوع  والنعومة،  القوة  بين  رابط  واليوجد  عنه 
ثقافية وهذا ماحدث في مصر ولكن كان عمرها قصير، فمصر في تاريخها عاشت 
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قروناً من التدهور والتخلف والصراعات ، ومنذ انتهاء عصر الدولة الفرعونية 
المتتالي.  للغزو واالستعمار  دخلت مصر في حالة تدهور شديد وبدأت تتعرض 
ومنذ عهد محمد علي بدأت النهضة الثقافية والحديث عن التنوير في أوروبا بدأت 
مالمحه مع الثورة الفرنسية، ولكن المراحل التالية أوجدت فرقاً شاسعاً في تاريخ 

النهضة مابين مصر وأوروبا.
عقب ذلك بدأت أعمال الجلسة الثانية التي تحدث فيها معالي الوزير/ هشام 
العالمية عن منطقة  زعزوع وزير السياحة السابق ومستشار منظمة السياحة 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا عن »دور السياحة في النهوض بالقوة الناعمة 

المصرية«.
إلى  الرجوع  يمكن  األعضاء،  وتعقيبات  ومناقشات  التفاصيل  من  وللمزيد 

موقع المجلس على شبكة اإلنترنت.
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حلقة نقاشية حول مؤتمر ميونخ لسياسات األمن)2018(

ميونخ  مؤتمر  حول  نقاشية  حلقة   2018 مارس   12 يوم  المجلس  بمقر  ُعقد 
لسياسات األمن الذي عقد في 12 فبراير 2018، بمشاركة وزير الخارجية السيد/ 
سامح شكري، حيث ألقى بياناً حول مكافحة اإلرهاب. وقد حضر الحلقة عدد من 
أعضاء المجلس المهتمين بقضايا األمن الدولي حول العالم، بجانب السفير/ أحمد 

سالمة ، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون للمنظمات األمنية واإلستراتيجية.
المؤتمر،  تناولها  التي  الموضوعات  حول  األعضاء  مناقشات  دارت  وقد   
وبصفة خاصة: التطورات المعاصرة في سوريا والعراق واليمن وليبيا، العالقة 
بين االتحاد األوروبي والواليات المتحدة، تطورات العالقات بين الغرب وروسيا، 
السياسة  الخليجية،  األزمة  الشمالية،  كوريا  أزمة   ، اإليراني  النووي  البرنامج 
بين  والعالقة  اإللكتروني  األمن  المتحدة،  للواليات  والنووية  الدفاعية  الخارجية 

التغير المناخي وأثاره.
الخارجية بشأن مشاركة  نائب مساعد وزير  هذا ويمكن اإلطالع على كلمة 
موقع  على  المجلس  أعضاء  ومداخالت  المؤتمر  في  الخارجية  وزير  السيد 
المجلس على شبكة اإلنترنت تحت عنوان » حلقة نقاشية حول مؤتمر ميونخ 

لسياسات األمن )2018(«.
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ندوة حول »تحديات عولمة منطقة البحر األحمر«

في إطار الترتيبات التي تقوم بها بعض الدول اإلقليمية والدولية إلعادة التموضع في 
منطقة البحر األحمر من خالل تعزيز الحضور العسكري هناك بالشكل الذي سيكون 
قام  المصري،  القومي  األمن  منه  القلب  العربي وفي  القومي  األمن  انعكاساته على  له 
 ،2018 مارس   21 في  العربية،  الدول  جامعة  أصدقاء  رابطة  مع  بالتعاون  المجلس، 
بتنظيم ندوة لمناقشة ورقة بحثية مقدمة من السفير/ د.محمد أنيس سالم، عضو المجلس، 
منير  د.  السفير/  بحضور  وذلك  األحمر«،  البحر  عولمة  أمام  العربية  »الدول  حول 
المجلس، وبعض أعضاء رابطة أصدقاء  المجلس، وعدد من أعضاء  زهران، رئيس 

جامعة الدول العربية.
بدأ السفير/ منير زهران، الندوة بالترحيب بالحضور، مشيًرا إلى أن وزارة الخارجية 
بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ومركز القاهرة الدولي لتسوية 
الموضوع  حول   2017 ديسمبر   )12-  11( يومي  مؤتمر  بتنظيم  قامت  المنازعات 
األفريقية  العربية/  القمة  اجتماع  من  انطالقًا  التوصيات،  ببعض  وانتهى  المطروح، 
بأن هناك بعض  2016، مضيفاً  ُعقد في ماالبو )عاصمة غينيا اإلستوائية( عام  الذي 
المحاور التي يمكن إضافتها للورقة المطروحة التي أعدها السفير/ أنيس سالم، ومنها، 
استغالل ثروات البحر األحمر والتعاون بين الدول المشاطئة له، ومحور اإلرهاب وآليات 
األحمر  البحر  بمنطقة جنوب  يتعلق  آخر جيواستراتيجي  بعد  إلى  باإلضافة  المواجهة، 
حيث تقع جزيرة »دييجو جارسيا«، التي تواجه إفريقيا من ناحية الشرق، وكانت تخضع 
قاعدة عسكرية،  لتّكون  المتحدة  الواليات  تعاقدت بريطانيا مع  ثم  البريطانية،  للسيطرة 
أفريقيا وأمن  المتحدة مخاطر على أمن  للواليات  العسكرية  القاعدة  ومن ثم تشكل هذه 
الدول العربية، ومنطقة البحر األحمر بشكل عام، مشيًرا إلى أن هذه الجزيرة يوجد تنازع 
عليها حيث تطالب موريشيوس بالسيادة عليها، ولكن كل من الواليات المتحدة وبريطانيا 
رفضوا هذا الطلب، وهو ما أدى إلى رفضهم التوقيع على بروتوكوالت المعاهدة الخاصة 

بإخالء أفريقيا من األسلحة النووية »بلندابا« لرفض تطبيقها على هذه الجزيرة.
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وقد قام السفير/ د.محمد أنيس سالم بعرض أهم محاور الورقة التي أعدها في هذا 
الشأن، موضحاً أن لحظات االهتمام بدراسة البحر األحمر تعددت في العصر الحديث، 
بدًءا بقرار بريطانيا االنسحاب من »شرق السويس« )1968(، إلى تبعات حرب 1973 
التى أثارت فكرة تحويل البحر األحمر إلى »بحيرة عربية«، ثم ظهرت موجة أخرى من 
الكتابات لمواكبة آثار عمليات القرصنة الصومالية وردود فعل المجتمع الدولي عليها في 
الفترة التالية لعام 2000، وهو ما تطور حاليًا إلى اهتمام بمصير هذا البحر الذى يحتل 
موقًعا استراتيجيًا مهًما يربط بين مصالح مجموعة من الدول والجماعات محليًا، وإقليميًا 
ودوليًا. ولعل ظروف التوتر التي يشهدها مسرح عمليات البحر األحمر تستدعي نظرة 

جديدة على هذا اإلقليم ومراجعة التجاهات المجهود العربي فيه.

هذا ويمكن اإلطالع على نص الندوة ومحاور ورقة السفير/د. محمد أنيس سالم 
ومداخالت األعضاء المشاركين على موقع المجلس على شبكة اإلنترنت.
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حلقة نقاشية حول »القمة العربية الـ39 بالدمام«

بتاريخ 11 إبريل 2018، نظم المجلس حلقة نقاشية حول القمة العربية المقررعقدها 
بمدينة الدمام في 15 إبريل 2018 ، بالمملكة العربية السعودية، لمناقشة أبرز الملفات 
المدرجة على أجندة القمة، ومايمكن أن ينتج عنها من قرارات، في ظل ماتشهده المنطقة 
من تطورات وصراعات وتصاعد في حدة التصادم والمنافسة بين قوى عالمية وإقليمية 
الخبراء  من  التنفيذي وعدد  والمدير  المجلس  رئيس  السفيرين  بحضور  وذلك  ودولية. 

والمختصين من أعضاء المجلس.
بدأت أعمال الحلقة بترحيب السفير منير زهران رئيس المجلس بالحضور، مؤكداً 
أن الحلقة تعقد في توقيت االجتماعات التحضيرية للمندوبين الدائمين، واليوم تعقد القمة 
وفقاً  أنه  وأضاف  القمة،  أعمال  ذلك  ويلي  والخارجية  االقتصاد  وزراء  مستوى  على 
ألمين العام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط  تأتي  القمة في ظل أوضاع محتدمة إقليمياً 
مناقشتها خالل  المقرر  التي من  الملفات  المجلس  استعرض رئيس  ذلك  ودولياً. عقب 
الحلقة النقاشية والتي تضم: الملف الفلسطيني ، والملف السوري ، الملف اليمني، الملف 

الليبي، الملف العراقي، ملف اإلرهاب. 
إلى أنه سيناقش موضوعين هامين لم يدرجا على أجندة القمة، األول يتعلق  منوهاً 
الغيط  أبو  أحمد  العام  األمين  وكلفت   2016 نواكشوط  في  عقدت  التي  العربية  بالقمة 
لمتابعة كيفية تحريك المفاوضات الخاصة بإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، 
وانتهت لفيتو أمريكي إنجليزي  كندي في إجتماعات  اللجنة التحضيرية لمؤتمر مراجعة 
معاهدة منع االنتشار النووي، والتي عقدت في مايو/ يونيو 2015، وطالبت القمة األمين 
الغيط  أبو  الموضوع وتقديم مقترحات إلحيائه مرة أخرى. وبالفعل دعا  العام بدراسة 
لجنة الحكماء - والتي كان قد شكلها في وقت سابق وتضم ثالثة شخصيات من أعضاء 
المجلس هم السفراء: د.محمد شاكر، ود.منير زهران، ود.محمود كارم-  إلجتماعات 
عقدت في أواخر 2016 وأوائل عام 2017 ، والمفترض أن تعتمد توصياتها في قمة 
عمان 2017 ولكن القمة أحالت الموضوع، بعدما نوقش، إلى كبار المسؤولين ووزراء 
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الخارجية ثم أحيل مرة أخرى لوزراء الخارجية. ومنذ ذلك الحين التوجد تطورات أو 
أنه من غير  إال  الحالية،  القمة  مايحتاج إلتخاذ موقف  من  المفاوضات وهو  في  تقدم 

الواضح أن ذلك سيتم.
الموضوع اآلخر والخاص بعزوف مندوبي الدول العربية في اإلجتماعات الدولية 
عن استخدام اللغة العربية، وهو مايمثل تهديداً للغة األم، وذلك على عكس مندوبي الدول 
األخرى والذين يتحدثون بلغاتهم األم، خاصة وأن اللغة العربية هي إحدى لغات العمل 

في األمم المتحدة وأجهزتها ووكاالتها.
عقب ذلك أعطى سيادته الكلمة للمشاركين، حيث تم تناول: الملف الفلسطيني، الملف 

السوري، الملف اليمني، الملف الليبي، الملف العراقي وملف اإلرهاب.
ويمكن اإلطالع على تفاصيل مادار في الحلقة النقاشية وماخلصت إليه على موقع 

المجلس على شبكة اإلنترنت.
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تأبين المرحوم السفير د.محمد شاكر

، وبالتعاون مع   2018 أبريل   19 الموافق  الخميس  يوم  المجلس مساء  بمقر  انعقد 
جمعية الباجواش المصري، جلسة تأبين المرحوم السفير/ د.محمد شاكر - عضو مجلس 
اإلدارة ورئيس المجلس السابق، وأحد مؤسسيه، الذي وافته المنية في الساعات األخيرة 

من مساء الثامن والعشرين من مارس 2018.

في البداية قدم السفير/ د.منير زهران، رئيس مجلس اإلدارة إفتتاحية التأبين متناوالً 
مسئولياته  أداء  في  والجدية  بالكفاءة  له  مشهوداً  كان  الذي  للفقيد  العطرة  السيرة  فيها 
كدبلوماسي مصري المع، حظي بموضع احترام وتقدير الجميع، ليس فقط من المصريين 
ولكن من جميع اإلخوة العرب واألجانب ويشهد له ما تركه من تراث أكاديمي وعلمي 

ودبلوماسي وإنساني.

النووي، حيث شارك في  االنتشار  للفقيد دراسة متعمقة عن معاهدة منع  أن  ذاكراً 
وفد مصر في مفاوضات المعاهدة في ستينيات القرن الماضي، وهي الدراسة التي تعد 
مرجعاً رئيسياً عن المعاهدة ونظام منع االنتشار النووي التي كانت موضع رسالته في 

الدكتوراه من معهد الدراسات الدولية العليا في جنيف.
ثم تم دعوة الحاضرين للوقوف دقيقة حداداً على روح المرحوم الفقيد وقراءة الفاتحة، 

ومن ثم دعوة الحضور للتحدث.
تحدث عدد كبير من الحاضرين عن عالقات المودة والصداقة التي جمعتهم بالسفير/ 
مع  والمجاملة  المتصل  والود  الكرم  من  به  اتصف  وما  معه،  وذكرياتهم  شاكر  محمد 
الجميع، إضافة إلى شهامته وعفة لسانه وحرصه على الصالح العام على كافة المستويات 

الوطنية واإلقليمية والدولية.
والدكتور/  الريدي،  الرؤوف  عبد  السفير/  من:  كالً  تحدثت  التي  الشخصيات  ومن 
بجانب  حسونة....وغيرهم،  أنيسة  والسيدة/  هالل،  الدين  علي  وأ.د.  الفقي،   مصطفى 

.Georg Stillfried/ممثل عن مؤسسة مجدي يعقوب وسفير النمسا بالقاهرة السيد
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من  مجموعة  الريدي   الرؤوف  عبد  السفير/  طرح  المناسبة،  بهذه  كلمته  وفي 
المقترحات لعناية المجلس وهي :

1 ـ إصدار كتاب عن الراحل بعنوان »محمد شاكر وقضية انتشار األسلحة النووية«، 
بحيث يقوم بعض الزمالء من أعضاء المجلس بوضع العناصر الرئيسية التى يتناولها 
هذا  فيكون  كتابته،  في  وفكرها  بعلمها  تساهم  أن  يمكن  التي  والشخصيات  الكتاب  هذا 
تكريماً  أيضاً  ولكن  الخارجية  للشئون  المصري  للمجلس  هاماً  فقط عمالً  ليس  الكتاب 

لذكرى الراحل الكريم وخبرته المشهود له بها في مجال منع االنتشار النووي.
Aswan Forum 2 ـ منتدى أسوان

. »Foreign Affairs« 3 ـ مجلة فصلية على نسق مجلة  الشؤون الخارجية األمريكية
4 ـ إجراء تقييم عن عمل المجلس المصري للشئون الخارجية بعد عشرين عاما على 

إنشائه )2019(.
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إجتماع اللجنة الدائمة للشئون العربية بالمجلس

في 30 إبريل 2018 عقدت اللجنة الدائمة للشئون العربية بالمجلس اجتماعاً برئاسة 
السفير إيهاب وهبة منسق اللجنة، لمناقشة القمة العربية المنعقدة بمدينة الدمام في 15 

إبريل 2018، واألوضاع في المنطقة  العربية إجماالً.
أكد الحاضرون أن البيان االفتتاحي للقمة نص على  أنها تسعى إلعادة األمل للشعوب 

العربية التي عانت من ويالت الربيع العربي وما تبعه من أحداث.
كما أعربوا عن إستهجانهم بشأن هذه الفقرة، مؤكدين أن الربيع العربي هو مفخرة 
للعرب وللعالم. وكيف لمصر التي ينص دستورها في ديباجته على عظمة 25 يناير أن 

ال تعترض على ذلك.
وأضاف الحضور أن اجتماعهم اليوم ليس الهدف منه الدفاع عن نظام بشار األسد 
اإلجرامي، ولكن الهدف كان االستماع لوجهات النظر المتعددة سواء فيما يتعلق بالعدوان 

على سوريا أو رؤيتهم للوضع الداخلي هناك.
وتم طرح مجموعة من األسئلة للمناقشة منها :

1 ـ هل الضربة الثالثية كانت قانونية من خالل أخذهم تفويض من مجلس األمن؟ 
وبأي حق ؟.

2 ـ هل الضربة نجحت فيما كانت تستهدفه من أهداف؟.
3 ـ ما هي مخاطر إرسال قوات مصرية أو عربية إلى سوريا؟ وما مصلحة مصر 

في إرسال قوات إلى سوريا؟.
4 ـ هل األمر سيتوقف عند هذا الحد، أم أنه ربما يتطور لحدوث إشتباك إسرائيلي مع 

حزب هللا أو بين إسرائيل وإيران؟.
ثم تم طرح عدة نقاط فيما يتعلق بالوضع السوري.

ويمكن اإلطالع على وقائع اإلجتماع وماأثير خالله من نقاط حول الوضع السوري 
وسياسات الدول اإلقليمية في المنطقة، والدور األمريكي في قلقلة األوضاع فيها، على 

موقع المجلس على شبكة اإلنترنت.
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إجتماع اللجنة االقتصادية للمجلس

ُعقد يوم األحد 6 مايو 2018 بمقر المجلس  إجتماعاً للجنة الدائمة للشؤون اإلقتصادية.
ويعد االجتماع األول للجنة، حيث نوقش تشكيل اللجنة ومجاالت عملها والتي تشمل 
الشئون اإلقتصادية والتجارية، والطاقة والنقل والبيئة والتغيرات المناخية. وبجانب تأكيد 
اللجنة، نوقشت مقترحات تقدم بها د.أحمد حافظ - عضو المجلس،  أهمية تفعيل عمل 
ومنسق  المجلس  عضو  الرفاعي  فائقة  الدكتورة/  السيدة  قدمتها  أخرى  ومقترحات 
أعمال اللجنة، والتي من بينها اقتراح قيام اللجنة بعقد إجتماعين خالل الربع األول من 
الربع  آخرين خالل  وإجتماعين  إنجازات(  من  السابق  العام  تم خالل  ما  العام)لمتابعة 

األخير )لرسم برنامج وأنشطة اللجنة خالل العام(.  
ومن بين المقترحات التي نوقشت: تصنيع المعدات وماكينات المصانع في مصر 
بدالً من استيرادها من الخارج - تحويل السوق غير الرسمي إلى السوق الرسمي وزيادة 
إيرادات الدولة من المشروعات المقدمة - تحويل قش األرز إلى ورق- ترشيد استهالك 
مياه الشرب- ربط الدراسات العليا بسوق العمل- زيادة األعمال وسالسل القيم- تطوير 
على  والقضاء  الدواء  سوق  وضبط  المقدمة  الخدمات  جودة  ورفع  الصحية  المنظومة 
منظومة  تطوير  المياه-  عجز  وتوفير  للسحب  األيوني  االستمطار  الضريبي-  التهرب 
الناجزة- الطاقة والتنمية المستدامة ومستقبل  المالي والعدالة  العقاري والشمول  الشهر 
تنمية  في  ومساهمتها  الطرق  لمنظومة  الحديثة  البنية   -2030 رؤية مصر  في  الطاقة 

االستثمار في مصر- االبتكار والبحث العلمي في قرارات وزارة الصناعة.

اللجنة على  التي طرحت خالل إجتماع  المقترحات  هذا ويمكن اإلطالع على كافة 
موقع المجلس على شبكة اإلنترنت.



المجلس المصري للشـئون الخارجـــية ــ التقـرير الســنوي 2018م 42

انعكاسات انسحاب الواليات المتحدة األمريكية من االتفاق النووي اإليراني

انسحاب  »انعكاسات  حول   اجتماعاً  المجلس  بمقر  عقد   ،2018 مايو   15 بتاريخ 
من  عدد  بحضور  وذلك  اإليراني«،  النووي  االتفاق  من  األمريكية  المتحدة  الواليات 

أعضاء المجلس.
في البداية تم إيضاح أن قرار اإلنسحاب ليس بجديد على الواليات المتحدة التي ال 
 ”Trans-تكترث بتعهداتها الدولية، فترامب خرج من اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ
“)Pacific Partnership)TPP، كما قام باإلنسحاب من اتفاق باريس للمناخ ...إلخ.

كماُعرض البيان الذي صدر عن الباجواش الدولي فيما يتعلق باإلنسحاب األمريكي.
وتم توضيح األسباب التي دفعت لعقد هذا اإلجتماع وهي كالتالي:

بين -  بدأت  التي  الحرب  وبالتحديد  المنطقة،  في  قائمة  أصبحت  التي  األخطار 
إسرائيل وإيران والساحة لهذه الحرب هي لألسف سوريا، وذلك على خلفية انسحاب 

ترامب من االتفاق.

كما أن هذا الموقف الخطير يتطلب من مؤسسة مثل المجلس المصري للشئون - 
يكون  أن  يمكن  وكيف  ومااّلته،  تداعياته  على  للوقوف  بدراسته،  يقوم  أن  الخارجية 

الموقف المصري إزاء ذلك.

ويمكن اإلطالع على تقرير مفصل حول هذا اإلجتماع والنقاط التي تناولها، ومواقف 
األطراف األخرى في االتفاق النووي من االنسحاب األمريكي )روسيا- الصين- المملكة 
المتحدة- فرنسا- ألمانيا- اإلتحاد األوروبي( وتداعيات ذلك على المنطقة، وكيف سيؤثر 

على مصر، على موقع المجلس على شبكة اإلنترنت.
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حلقة نقاشية حول تطورات األوضاع في إثيوبيا بعد تولي أبيي أحمد 
رئاسة الحكومة..واّفاق  العالقات المصرية-اإلثيوبية

في 4 يوليو 2018 ٌعقدت بمقر المجلس حلقة نقاشية حول »تطورات األوضاع في 
إثيوبيا..واّفاق  العالقات المصرية/اإلثيوبية بعد تولي أبيي أحمد رئاسة الوزراء، بمشاركة 
الحفني،  وعلي  حليمة  وصالح  بدر  ومروان  المجلس،  مدير  ـ  سعد  عزت  د.  السفراء 
للدراسات  األهرام  بمركز  االفريقية  الدراسات  وحدة  مدير  الطويل  أماني  والدكتورة/ 
السياسية واالستراتيجية، أعضاء المجلس، والسفير/ محمد ناصر حمزاوي ، نائب مساعد 

وزير الخارجية لدول حوض النيل.
وقد تناولت الحلقة انعكاسات ما حدث في إثيوبيا منذ مارس الماضي، بعد استقالة 
ذلك  وانعكاسات  للوزراء،  رئيساً  أحمد  آبيي  واختيار  ديسالين  السابق  الوزراء  رئيس 
وبمصر  اإلقليمي  الجوار  بدول  عالقاتها  السيما  الخارجية  إثيوبيا  سياسة  ُمجمل  على 
التحكيم  لجنة  بحكم  اثيوبيا  باعتراف  الخاصة  الخطوة  في ضوء  وذلك  بصفة خاصة، 
بشأن النزاع الحدودي اإلثيوبي/ اإلريتري وجوالت أحمد في عدد من دول المنطقة، بما 
فيها مصر، فضالً عن اإلجراءات التي اتخذها على الصعيد الداخلي وحديثه عن عملية 

إصالح اقتصادي شاملة.
ويثير كل ذلك تساؤالت حول ما إذا كان بوسع رئيس الوزراء الجديد المضي قدماً في 
تنفيذ أجندته الداخلية والخارجية، وإلى أي مدى؟ وكيف يمكن استثمار هذه التطورات في 
اثيوبيا لتعزيز عالقاتنا بتلك الدولة وفرص التوصل إلى توافق مرضي لمصر بالنسبة 

لسد النهضة؟ 
وقد توافق المشاركون على النقاط التالية :

الثالث  السنوات  خالل  إثيوبيا،  في  حدثت  التي  الداخلية  االضطرابات  أقلقت  ـ   1
في  إستراتيجي  إثيوبيا كحليف  إلى  يُنظر  واشنطن حيث  الغرب وخصوصاً  الماضية، 
شرق أفريقيا، وبالتالي البد وأن تبقى هذه الدولة ُمتماسكة .وفي هذا السياق، أشير إلى أن 
الغرب رغب في تحجيم االنفالت في اثيوبيا والنفوذ الصيني المتزايد هناك وعجز رئيس 
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الوزراء السابق عن إيجاد صيغة لعالقات هادئة مع دول الجوار.
2ـ  يهم األورومو، باالتفاق مع األمهرة، حسم الصراع الداخلي، وتهدئة بؤر الخالف 
مع دول الجوار سواء إريتريا أو الصومال أو السودان أو مصر. ويراهن الغرب على 

تحالف األورومو واألمهرة.
تجاه  لموقفهم  المغايرة  ومواقفه  أحمد  آبيي  شعبية  من  مخاوف  التيجراي  لدى  ـ   3
بالتوجه  االقتصادية  التيجراي  قوة  منابع  لتجفيف  وسعيه  اإلقليمية،  القضايا  من  عدد 
التيجراي  يهيمن عليها  والتي  البالد  في  العامة  والمؤسسات  الشركات  نحو خصخصة 
والمؤسسة العسكرية التي تنتمي غالبيتها إلى التيجراي ومع ذلك فالتطورات في إثيوبيا، 
التوازنات  أن  كما  بالحساسية  تتسم  أحمد  اّبيي  به  يحظى  الذي  الشعبي  الزخم  ورغم 

الداخلية حرجة، وذلك ألن الجماهير التي يستند إليها أحمد غير منظمة.
4 ـ يتبنى رئيس الوزراء الجديد نهجاً تصالحياً بهدف تسوية كافة الخالفات الرئيسية 
قام  إذ   .   Zero enemies لسياسة  ويسعى  األخرى  واألطراف  إثيوبيا  بين  القائمة  
بالنسبة إلثيوبيا حيث زار )كينيا-   المحورية  الجوار والدول  بزيارات شملت كل دول 

جيبوتي – أوغندا – مصر – السعودية – االمارات(.
5ـ  يمكن لمصر ودول اإلقليم أن تعزز من وضعية آبيي أحمد، بالتخلي عن التيجراي، 
وهذا منهج تقوم به مصر مع كل دول القرن اإلفريقي ، فمصر دائماً تتجه للقوى ذات الكتلة 
السكانية األعلى، وبالتالي فعلى مصر أن تقوي الرجل، وتراقب ما يجري في الداخل بدقة.
الداخلية  قوته  تدعيم  على  سيكون  القادمة  الفترة  خالل  أحمد  آبيي  تركيز  أن  ـ   6

والسعي لكسب توافق داخلي يسمح له بتنفيذ أجندته اإلصالحية.
7 ـ توافق المشاركون على أنه وان كانت لكل من السعودية واإلمارات مصالحهما 
تقوم  أن  المهم  من  أنه  إال  بصفة خاصة،  وإثيوبيا  اإلفريقي  القرن  منطقة  في  الخاصة 
مصر بالتنسيق مع هاتين الدولتين بالنسبة لعالقاتها بالمنطقة وبإثيوبيا، خاصة في ضوء 
للشراكة  المصرية  الوكالة  إمكانات  المنطقة، وتواضع  لهما في  الضخمة  االستثمارات 
من أجل التنمية مع إفريقيا وصعوبة قيامها بتلبية احتياجات دول حوض النيل المتزايدة.
هذا ويمكن الرجوع إلى تفاصيل ماأثير خالل الحلقة وماخلصت إليه من توصيات على 

موقع المجلس على شبكة اإلنترنت.
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حلقة نقاشية حول التطورات في دولة جنوب السودان وعالقاتها بمصر 

بتاريخ 11 يوليو 2018 ، نظم المجلس حلقة نقاشية حول التطورات في دولة جنوب 
المجلس  مدير  ـ  سعد  عزت  السفراء  السادة  فيها  شارك  بمصر،  وعالقاتها  السودان 
ومروان بدر وصالح حليمة، أعضاء المجلس، والوزير المفوض محمد حجازي  - نائب 

مساعد وزير الخارجية لشئون السودان .
1 ـ بدأت أعمال الندوة بعرض عام للعالقات بين مصر ودولة جنوب السودان قدمه 

الوزيرالمفوض محمد حجازي ، مشيراً في ذلك إلى ما يلي بصفة خاصة :
ــ بصفة عامة استثمرت الدولة المصرية الكثير في تطوير عالقات طيبة مع دولة 
2011(، حيث  يوليو   9 في   ( قبل سبع سنوات  استقاللها  قبل  ، حتى  السودان  جنوب 
بجانب   ، الجنوب  أبناء  مع  والتعليمية  الثقافية  العالقات  بتعزيز  خاصاً  اهتماماً  أولت 
المنح والمعونات وبرامج بناء القدرات والدورات التدريبية التي تمولها الوكالة المصرية 

للشراكة من أجل التنمية ، وذلك بعد إعالن استقالل الدولة.
ــ منذ بدايات األزمة في جنوب السودان عام 2014 هناك توجهاً إثيوبيا بإبعاد مصر 
عن أي جهود تتعلق بهذه األزمة ، كما استبعدت مصر من آلية “ ايجاد “ التي تمثل 
المجموعات دون اإلقليمية الخمس ) دخلت الجزائر بدالً من مصر بجانب كل من جنوب 

إفريقيا ونيجيريا ورواندا وأوغندا (.
ــ هناك حرص من مصر على تعزيز العالقات السياسية مع دولة جنوب السودان 
 12 في  األولى  العام  الخارجية جوبا مرتين هذا  السيد وزير  السياق، زار  . وفي هذا 
مارس الماضي والثانية في 3 مايو الماضي للمشاركة في افتتاح مجلس التحرير الوطني 
الرئيس السيسي لنظيره سلفا  للحركة الشعبية لتحرير السودان . حيث سلم رسالة من 
كير رداً على رسالة األخير للرئيس في فبراير 2018 ، مؤكداً دعم مصر لالستقرار 

في جنوب السودان .
وفي التقدير يستشعر سلفا كير ضغوطاً هائلة من الغرب ، خاصة الواليات المتحدة 
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للعمل على وضع نهاية للحرب األهلية في  والنرويج وبريطانيا وكذلك » اإليجاد «، 
البالد والتهديد بفرض عقوبات قد تطال سلفا كير نفسه ومجموعته ، وهو ما دعاه إليفاد 
مبعوث خاص لمصر في أكتوبر 2017 ثم في فبراير 2018 ، في ظل قناعته بأن الهدف 
من هذه الضغوط هو تغيير النظام ، وهو ما دعاه إلى حث روسيا والصين على فعل 

شيء لتخفيف الضغوط الغربية عليه .
ــ دعمت مصر بشدة مبادرة سلفا كير الخاصة بالحوار الوطني الستعادة االستقرار 
في جنوب السودان. وخالل زيارته لجوبا ، قام الوزير سامح شكري بتسليم دعم لوجستي 
للجنة تسيير الحوار الوطني ) بجانب دورة تدريبية لثمانية من أعضائها نظمها مركز 
القاهرة اإلقليمي لتسوية المنازعات وللتدريب على عمليات حفظ السالم في إفريقيا في 

فبراير 2018(.
ــ ترتكز سياسة مصر تجاه األوضاع في دولة جنوب السودان على اآلتي:

ضرورة وقف كافة أشكال العنف من كافة األطراف .- 
محورية اتفاق 2015 بشأن حل الصراع في البالد والموقع في أديس أبابا.- 
دعم مبادرة سلفا كير لدعم الحوار الوطني .- 
تنسيق الجهود اإلقليمية لتسوية الصراع والتي تضم »إيجاد« واالتحاد اإلفريقي - 

والجهود والمساعي الدولية األخرى .
أن تحقيق السالم واالستقرار في جنوب السودان لن يتأتى إال بدعم مؤسسات - 
الدولة .

من  إليه  وماخلصت  النقاشية  الحلقة  ماجرى خالل  تفاصيل  إلى  الرجوع  ويمكن  هذا 
توصيات على موقع المجلس على شبكة اإلنترنت.
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حلقة نقاشية حول »العراق بعد االنتخابات البرلمانية...مابين ضغوط 
الخارج ومعطيات الداخل«

في 12 يوليو 2018، وبالتعاون مع المجلس المصري للدراسات والبحوث الكردية، 
نظًم المجلس حلقة نقاشية مغلقة حول التطورات في العراق بعد االنتخابات البرلمانية، تحت 
شعار » العراق بعد االنتخابات البرلمانية...مابين ضغوط الخارج ومعطيات الداخل«، 
وذلك بمشاركة السفراء: د. عزت سعد ـ مدير المجلس، وسيد أبو زيد، و محمد بدرالدين 
زايد/عضوي المجلس، والدكتور رجائي فايد، عضو المجلس ورئيس المركز المصري 
للدراسات الكردية، ود. جمال عبد الجواد ـ مستشار مركز األهرام للدراسات السياسية 
واالستراتيجية وأستاذ العلوم السياسية بالجامعة األمريكية، وعدد من الخبراء والمحللين 
والساسة العراقيين هم:  د. صالح نصراوي، الكاتب والمحلل السياسي العراقي، د. ياسين 
رؤوف رسول، العراقي الكردي،  د. محمد تركي أبو كلل ـ مدير مكتب السيد/ عمار 
الحكيم في القاهرة، السيد/ محمد أرسالنـ  الكاتب الصحفي الكردي، د. عبد الرحمن جدوع 

سعد التميميـ  األكاديمي العراقي.
وقد بدأت أعمال اللقاء بترحيب السفير/ د. عزت سعد بالحضور، متناوالً عدد من 
النقاط حول االنتخابات البرلمانية العراقية التي أعلنت نتائجها في 19 مايو الماضي، 

وتداعياتها المحلية واإلقليمية والدولية، كما يلي:
ــ تَُعد االنتخابات البرلمانية العراقية في حد ذاتها مشكلة ُمعقَدة بالنظر إلى حقيقة أن 
المرشحين )حوالي 7367( ينتمون إلى 320 حزب سياسي وائتالف وقائمة انتخابية، 
في منافسة على 329 مقعداً هي مقاعد البرلمان العراقي ) 83 مقعداً للنساء + 9 لألقليات 

المسيحية والصائبة واأليزيديين وغيرهم(.
ــ خاض الشيعة االنتخابات تحت خمس قوائم ) »النصر« حيدر العبادي – »دولة 
الصدري  التيار  »سائرون«   – الحكيم  عمار  »الحكمة«   – المالكي  نوري  القانون« 
والحزب الشيوعي وتكنوقراط مدنيين – »الفتح« ميليشيات الحشد الشعبي هادي العامري 
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وقيس الخزعلي(، بينما توزعت السنة على قائمتَْين رئيسيتَْين )»الوطنية« بزعامة إياد 
عالوي وسليم الجبوري وصالح المطلق – »القرار العراقي« بزعامة أسامة النجيفي 

وخميس خنجر(.
ــ أعلنت المفوضية العليا لالنتخابات النتائج في 19 مايو الماضي حيث بلغت نسبة 
المشاركة 44.5 %، وهي أدنى نسبة مشاركة منذ سقوط نظام صدام حسين، وأقل بكثيٍر 
من نسب المشاركة فى انتخابات عاَمي 2010 و2014، والتي كانت 62 % و60 % 

على التوالي، ولهذا داللته.
في   33 بـ  بالمقارنة  مقعداً   54( سائرون  اآلتي:  الترتيب  على  النتائج  جاءت  ــ 
انتخابات 2014( – الفتح القريب من إيران )47(- النصر )42( – دولة القانون )25( 
 )19( الحكمة   –  )21( الوطنية  ائتالف   –  )25( الكردستاني  الديمقراطي  الحزب   -
مقعداً(. وهناك   14( العراقي  القرار  تحالف  ثم   ،)18( الكردستاني  الوطني  االتحاد   –

أحزاب أخرى حصلت على ما بين 6 و 4 و 3 و 2 مقعداً ومقعد واحد.
ــ ولقد عبرت النتائج عن دالالت تتعلق بمزاج الناخب العراقي الذي يتطلع إلى 
القوى  تفتت  عن  داعش، فضالً  بعد  ما  مرحلة  في  مألوفة  غير  وتحالفات  جديدة  دماٍء 
توقف  وبالتالي  حكومة،  بتشكيل  تسمح  أغلبية  على  منها  أي  حصول  وعدم  السياسية 
في  التشكيك  عن  النظر  بغض  وذلك  متبادلة،  وتنازالت  صعبة  مفاوضات  على  ذلك 
نتائج االنتخابات من قِبَل ائتالفاٍت عدة، وما يمكن أْن يمثله ذلك من تداعيات على نسبة 

ر إجراؤها في نهاية العام الجاري. المشاركة في االنتخابات المحلية الُمقرَّ
مفاوضات  على  نفسها  األخيرة  العراقية  الشعبية  االحتجاجات  فرضت  وقد  ــ 
تشكيل الحكومة، حيث باشرت القوى السياسية سلسلة من االتصاالت المكثفة للشروع 
في مفاوضات جادة ومختلفة لتشكيل الحكومة الجديدة تخفيفاً للغضب الشعبي والضغط 

الجماهيري بسبب نقص الخدمات األساسية والفساد.
ــ على صعيد السياسة الخارجية، هناك الكثير من التحليالت واالجتهادات في هذا 

الشأن، ومن ذلك على سبيل المثال:
ــ أن فوز »سائرون« سيؤثر سلباً على عالقات العراق بكٍل من إيران والواليات 
المتحدة األمريكية، في ضوء عداء السيد/ مقتدى الصدر المعروف للدولتَْين، وإلقائه تبعة 
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عدم استقرار العراق على تدخلهما في شئونه. وفي ذات السياق، كان هناك تركيزاً على 
السعودية  اإلقليميتَْين؛  القوتَْين  بين  التنافس  في ضوء  االنتخابية  للعملية  اإلقليمي  البعد 

وإيران.
ــ متسائالً في هذا الصدد، هل تستسلم طهران ، وأيضاً الواليات المتحدة األمريكية، 
لما أفرزته االنتخابات من نتائج؟، اإلجابة بالنفي، حيث تسعى إيران بكل قوتها لتهيئة 
تحالف يكون قريباً منها، ولكن هل ستنجح هذه المساعي؟ وهل يمكن القول بأنه من غير 
ل من  المستبعد أن نرى ائتالفاً حاكماً في بغداد يأخذ في االعتبار مصالح إيران دون تغوُّ

هذه األخيرة أو هيمنة على مقدرات العراق؟
ــ وعلى الجانب األمريكي، ما هي آفاق استغالل الواليات المتحدة للملف العراقي 
على  ترامب  إلدارة  الشرسة  والضغوط  الحملة  في ضوء  وذلك  لمصلحتها؟  وتوظيفه 
إيران ارتباطاً بانسحابه من الصفقة النووية، وما يتعلق بذلك كْون العراق ساحة مهمة 
للتنافس بين الطرفَْين، وما يستتبع ذلك من استدعاء للدور السعودي الداعم بشده ألي 
جهود أمريكية لمحاصرة إيران، السيَّما بعد ظهور تقارٍب واضح بين الرياض  وبغداد 
بعد قطيعة دامت ألكثر من ربع قرن. فهل سيقود هذا التقارب بالفعل إلى الحد من نفوذ 
إيران، أم أننا سنشهد حالة استقطاب في غير صالح استقرار وأمن العراق؟، خاصة في 
ضوء الموقف المعروف للمؤسسة الوهابية من الشيعة وخطاب األولى الُمعاِدي للثانية.

واختتم السفير عزت سعد مالحظاته بأنه فيما يتعلق بوضع الُسنة في العراق، هل 
يمكن القول بأن عوامل مثل هزيمة داعش وتقارب مجلس التعاون الخليجي مع العراق، 
السيَّما السعودية التي عمدت إلى تمويل عدٍد من المشروعات في بعض مدن العراق، 

يمكن أْن توفر فرصة للسنة لتحقيق تمثيل أفضل في الحكومة العراقية الجديدة؟.

ويمكن الرجوع إلى تفاصيل ماأثير خالل الحلقة ومداخالت المشاركين فيها على موقع 
المجلس على شبكة اإلنترنت.
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مؤتمر “مصروطاجيكستان في مواجهة التنظيمات اإلرهابية:
دراسة حالة اإلخوان وحزب النهضة الطاجيكي”

 2018 أغسطس   1 األربعاء  مساء  الخارجية  للشئون  المصري  المجلس  استضاف 
جماعة  حالة  دراسة  اإلرهابية:  التنظيمات  مواجهة  في  وطاجيكستان  »مصر  مؤتمر 
قِبَل  من  رباعية  بمشاركة  المؤتمر  ُعقِد  وقد  الطاجيكي«.  النهضة  وحزب  اإلخوان 
البحري  والصالون  لإلعالم  المصري  والمنتدى  الخارجية  للشئون  المصري  المجلس 
المصري ومركز الحوار للدراسات السياسية واإلعالمية، وحضرته نخبة من المفكرين 

والمسئولين واألكاديميين المصريين واألجانب.
شملت أجندة المؤتمر جلستين، األولى: افتتاحية وترأسها السفير/ د. عزت سعد، مدير 
المجلس المصري للشئون الخارجية، والمهندس/ عبد السالم الخضراوي، عضو مجلس 
طارق  ح/  أ.  واللواء  واإلعالمية،  السياسية  للدراسات  الحوار  مركز  ورئيس  النواب 
المهدى، رئيس المنتدى المصري لإلعالم، والذى ألقى كلمة المنتدى والصالون البحري 

المصري.
ا الجلسة الثانية، فقد أدارها د.محمد طلعت - مساعد تحرير جريدة الجمهورية، حيث  أمَّ

قدمت خاللها أوراق حول قضايا األمن واإلرهاب من قبل كٍل من:
د. دالل محمود، مدرس العلوم السياسية بكلية االقتصاد والعلوم السياسية، - 

حول موضوع »اإلخوان وحزب النهضة... مرجعية فكرية واحدة«.

اآلسيوية، -  الشئون  في  وباحث  األهرام  بجريدة  دياب، صحفي  أ. محمود 
المرتكبة  والجرائم  النشأة  الطاجيكي:  النهضة  “حزب  موضوع  حول 

وتداعياتها )سياسياً واقتصادياً واجتماعياً(”. 

سابقاً، -  المصري  بالتليفزيون  األخبار  قطاع  رئيس  الصياد،  إبراهيم  أ. 
بعنوان “التناول اإلعالمي لجرائم التنظيمات اإلرهابية: مصادر التمويل 

وآليات التجنيد”.
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أ. محمود عبد هللا، المحامي بمحكمة النقض والمستشار القانوني بحزب - 
التجمع، حول موضوع “القضاء وحظر التنظيمات اإلرهابية”.

ومضمون  الكلمات  حول  التفاصيل  من  المزيد  على  اإلطالع  ويمكن 
على  توصيات  من  إليه  وماخلص  المؤتمر،  خالل  ألقيت  التي  األوراق 

موقع المجلس على شبكة اإلنترنت.
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مشاركة المجلس في ندوة حول
  مصر ومبادرة الحزام والطريق... االنعكاسات السياسية واالقتصادية 

وخارطة طريق التفاعل اإليجابي 

بتاريخ 23 سبتمبر 2018، نظًم المجلس بالتعاون مع معهد التخطيط القومي ندوة 
حول » مصر ومبادرة الحزام والطريق... االنعكاسات السياسية واالقتصادية وخارطة 
طريق التفاعل اإليجابي«، وضم وفد المجلس المشارك كالً من السادة السفراء: د. منير 
زهران رئيس المجلس، د. عزت سعد مدير المجلس، والسادة السفراء/ جمال بيومي، 

ومحمود عالم، وعلي الحفني، ومجدي عامر أعضاء المجلس.
دارت أعمال الندوة، التي افتتحها السفير د.منير زهران رئيس المجلس، بجانب 
»قراءات  بعنوان:  األولى  جلستين  على  المعهد،  رئيس  زهران  د.عالء  األستاذ/ 
استراتيجية لمبادرة الحزام والطريق« أدارها السفير جمال بيومي، وعقب على أعمالها 
واإلقتصادية  السياسية  والتداعيات  »األبعاد  بعنوان  والثانية  عالم،   محمود  السفير 
للمبادرة وخارطة التفاعل اإليجابي« أدارها السفير/ علي الحفني، وشارك خاللها السفير 
مجدي عامر للتحدث عن »منطلقات أساسية للتعامل اإليجابي االستراتيجي مع مبادرة 

الحزام والطريق«، وعقب عليها السفير/ د.عزت سعد. 
وقد تم التأكيد خالل الندوة على أن للمبادرة منظورين أحدهما داخلي يتعلق برغبة 

الصين في تنمية وتطوير المناطق الغربية الفقيرة وربطها بالدول المجاورة.
أما المنظور الدولي، فإن إطالق المبادرة يرتبط مباشرة بعدة عوامل هي: االقتصاد 
العالمي ومحاولة تجنب حدوث أية أزمات اقتصادية ومالية، وتقليص الفجوة بين الدول 
المتقدمة والنامية الفقيرة في محاولة لتصحيح األخطاء التي أفرزتها العولمة، وصياغة 

وتعزيز نظام رشيد ومسؤول للحوكمة العالمية.
كما أن للمبادرة ست قنوات حددها الرئيس الصيني يمكن من خاللها تعزيز أهداف 
الموانئ  تشييد  البرية،  االقتصادية  الممرات  تنمية  السياسات،  تنسيق  وهي:  المبادرة 
متعددة المنافذ، توسيع رقعة عمل الشركات الصينية عالمياً، تدبير وسائل الدعم المالي 
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من خالل البنك اآلسيوي لإلستثمار في البنية التحتية والبنوك األخرى بجانب صندوق 
طريق الحرير، والتعاون الشامل في كافة المجاالت.

وفي الختام، تم التأكيد على أهمية استفادة مصر من موقعها الجغرافي الفريد لتحقيق 
أقصى منافع ممكنة، والعمل على أن تكون بالفعل بوابة بحرية إلفريقيا وآسيا وأوروبا، 
وأن تستخدم اآلليات التي توفرها المبادرة لكي تصبح مركزاً للتصنيع في إطار القارة، 
بمساعدة  للتصنيع  مركزاً  لتصبح  الصين،  مع  والصادارت  الصناعة  قطاعي  وتطوير 

االستثمارات الصينية.
هذا ويمكن اإلطالع على تفاصيل الندوة على موقع المجلس على شبكة اإلنترنت.
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ندوة سوريا... سيناريوهات ما بعد الحسم

بتاريخ 26 سبتمبر 2018، عقد المجلس، بالمشاركة مع المركز المصري للدراسات 
من  نخبة  حضرها  الحسم«،  بعد  ما  سيناريوهات  »سوريا...  بعنوان  ندوة  الكردية، 
إلهام  السيدة/  فيهم  بما  والعربي،  السوري  الشأن  في  والباحثين  واألكاديميين  السفراء 
مع  التفاوض  لجنة  ورئيس  الديموقراطية،  سوريا  لمجلس  المشارك  الرئيس  أحمد، 
الحكومة السورية بشأن مستقبل سوريا عامة والمنطقة الشمالية بصفة خاصة )مناطق 
األكراد أو ما تُسمَّى بـ »فيدرالية شمال سوريا« أو »روج آفا« باللغة الكردية( – قامت 
بالتعقيب عبر سكايب. وقد افتتح الندوة السفير/ د. منير زهران، رئيس المجلس، وتحدث 

فى جلساتها األربع، على الترتيب: 
1 ـ السفير حازم خيرت، مساعد وزير الخارجية وسفير مصر السابق لدى سوريا، 

عن »الوضع الداخلي... ما بعد انتهاء الحرب«.
2ـ  السفير/ د. محمد بدر الدين زايد، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، عن 

“سوريا فى محيطها العربي”.
المركز  ورئيس  الخارجية  للشئون  المصري  المجلس  عضو  فايد،  رجائي  د.  ـ   3
إيران/  تركيا/  اإلقليمي...  محيطها  في  “سوريا  عن  الكردية،  للدراسات  المصري 

إسرائيل”. 
بالجامعة األمريكية، ومستشار  السياسية  العلوم  أستاذ  الجواد،  أ. د. جمال عبد  ـ   4
الواليات  الدولية: روسيا/  السياسية، عن “مواقف األطراف  للدراسات  مركز األهرام 

المتحدة/ االتحاد األوروبي”. 

ويمكن الرجوع لتفاصيل مداخالت المشاركين ومناقشات األعضاء والتعقيبات عليها، 
على موقع المجلس على شبكة اإلنترنت.
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ندوة لمناقشة األوضاع في المنطقة العربية

أبوالغيط،  أحمد  السيد/  العربية،  الدول  لجامعة  العام  األمين  للقاء  اإلعداد  إطار  في 
يوم 22 أكتوبر بأعضاء المجلس، للحديث  عن »العمل العربي المشترك في ظل واقع 
متغير«، استضاف المجلس إجتماعاً يوم الخميس الموافق 11 أكتوبر 2018، بمشاركة 
عدداً من أعضائه، وبعض الخبراء من غير أعضاء المجلس، حيث جرى نقاش حول 
األوضاع في المنطقة العربية، بهدف بلورة بعض األفكار التي قد يتطرق لها اللقاء مع 

السيد/ أحمد أبو الغيط، األمين العام للجامعة العربية. 
وقد تناول المشاركون: البيئة الدولية والجامعة – المؤثرات على أداء الجامعة- القوى 
الموقف المصري والتغلغل اإلسرائيلي في  العربي/ اإلسرائيلي –  اإلقليمية والصراع 
إفريقيا ومساعدات إسرائيل تكنولوجياً لتلك الدول . وقد ساهم السيد السفير/ سيد قاسم 

المصري بورقة أرسلها للمجلس معتذراً عن عدم إمكانية المشاركة لظروف صحية .
موقع  على  المصري  السفير  السيد  وورقة  اللقاء  تفاصيل  على  اإلطالع  ويمكن 

المجلس على شبكة اإلنترنت.
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مائدة مستديرة لمناقشة األوضاع الراهنة في شبه الجزيرة الكورية

بتاريخ 23 أكتوبر 2018 استضاف المجلس حوارمائدة مستديرة حول » األوضاع 
القاهرة،  في  الكورية  السفارة  مع  بالتعاون  وذلك  الكورية«  الجزيرة  شبه  في  الراهنة 
بمشاركة السفير/ د.منير زهرانـ  رئيس المجلس، والسفير/ د.عزت سعدـ  مديره، وعدد 
من أعضاء المجلس. وضم الجانب الكوري البروفيسور Kim Hyun-wook األستاذ 
باألكاديمية الوطنية الدبلوماسية، والسيد Kim Jihoon نائب مدير التخطيط السياسي 
بوزارة الخارجية الكورية، والسفير الكوري بالقاهرة السيد/Yoon Yeocheo ، وعدد 

من أعضاء السفارة.
Kim Hyun- البروفيسور  إلى  االستماع  بهدف  كانت  التي  الندوة  وتضمنت 

wook المحاور التالية:
- العالقات األمريكية / الكورية الشمالية والتطورات الخاصة بإخالء شبه الجزيرة 

الكورية من أسلحة الدمار الشامل.
-  التطورات الخاصة بتوقيع اتفاق السالم بين الكوريتين.

فيها  المجلس، رحب  للسفير/ د.منير زهران رئيس  الندوة بكلمة  بدأت أعمال  وقد 
بالحضور، وأشاد بالشخصيات السياسية الكورية التي تولت مناصب هامة على الصعيد 
منوهاً  مون،  كي  بان  السيد/  المتحدة  لألمم  السابق  العام  األمين  أبرزهم  ومن  الدولي، 
للتقدم الملحوظ الذي تشهده كوريا الجنوبية وتحولها من دولة نامية لدولة متقدمة تحتل 
المركز الحادي عشر على المستوى العالمي كقوة اقتصادية صاعدة، فضالً عن تقدمها 
في  لعضويتها  باإلضافة   ، التكنولوجيا  رأسها  على  بعينها  مجاالت  في  وتخصصها 

مجموعة دول العشرين واآلسيان واإليبك.
وفي كلمته االفتتاحية وجه السفير الكوري بالقاهرة الشكر لرئيس لمجلس ومديره 
على تنظيم الندوة المشتركة، مؤكداً أنها تأتي في إطار مايجمع البلدان من قيم وإمكانات 
القواسم  من  العديد  يجمعهما  البلدين  وأن  خاصة  الثنائي،  التعاون  لتعزيز  مشتركة 
المشتركة منها الحضارة والتنوع واالنفتاح، والتشاور المستمر بشأن العديد من القضايا 

ذات اإلهتمام المشترك.
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التي  التوترات  إلى  مشيراً  الكوريتين،  بين  العالقات  تطورات  السفير  وقد عرض 
السالم  إلحالل  مفاوضات  في  للدخول  ومساعيها  الثانية  العالمية  الحرب  بعد  شهدتها 
ومناقشة كافة القضايا التي تهم الجانبين، وبالفعل شهد عام 2018 عدة قمم جمعت مابين 

زعيمي البلدين وهو ماتم تسليط الضوء عليه خالل المائدة.
المجلس على شبكة  المستديرة على موقع  المائدة  تفاصيل  ويمكن االطالع على 

اإلنترنت.
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ندوة »تركيا... فى مفترق طرق«

مفترق طرق«،  فى  »تركيا...  بعنوان  ندوة  المجلس  نظم   ،2018 نوفمبر   5 في 
وافتتحها  األعمال،  رجال  وبعض  واألكاديميين  السفراء  من  األعضاء  فيها  شارك 
السفير د./ منير زهران، رئيس المجلس. وتناولت الندوة محاور ثالثة هي: العالقات 
التركية – األمريكية، والعالقات التركية – الروسية، والعالقات التركية – العربية، 
واألوضاع الداخلية التركية، والعالقات المصرية – التركية. وقد تحدث فى هذه المحاور، 
بدر  د. محمد كمال، والسفير/د.عزت سعد، والسفير/د.محمد  أ.  التوالي، كٌل من  على 
الدين زايد، والسفير/ عبد الرحمن صالح، أعضاء المجلس. وأدار النقاش السيد الدكتور/ 

وحيد عبد المجيد، مدير مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية.
بعد ترحيب السيد السفير رئيس المجلس بالضيوف، أشار إلى أنه من غير المعروف 
العالم  إلى  المتقدم؟  العالم  أم  النامي  العالم  إلى  تنتمي تركيا  التركي، هل  هوية االنتماء 
وتتولى  اإلسالمي،  التعاون  منظمة  فى  أنها عضو  وذكر  الغربى؟  العالم  أم  اإلسالمي 
رئاسة اللجنة الدائمة للتعاون االقتصادى فى المنظمة، وقامت باستغاللها أحسن استغالل 
للتنمية، ومنظمة  البنك اإلسالمى  بعضوية كٍل من  أيضاً  تتمتع  اقتصادها، كما  لصالح 
الذى  األطلنطى،  األسود، وحلف شمال  البحر  المطلة على  للدول  االقتصادى  التعاون 
الجماعة  إلى  لالنضمام  الماضى  القرن  منذ  سعت  وقد   .1952 عام  فى  إليه  انضمت 
األوروبية واالتحاد األوروبي بعد ذلك، ولكن كل محاوالتها باءت بالفشل حتى اآلن. 
وانغمست تركيا فى الشئون العربية، السيَّما فى الفترة األخيرة، حيث تتدخل فى الشأن 
دة تجمعهم، وازداد  العراقي، بهدف تفويت الفرصة على أكراد المنطقة لتشكيل دولة ُموحَّ
تدخلها في الشأن السوري، بصفٍة خاصة منذ اندالع الثورة السورية فى عام 2011، وال 

زالت تدخالتها مستمرة فى مناطق أخرى من العالم العربى.
وقد قام السيد الدكتور/ وحيد عبد المجيد بعرض عام للسياسة التركية فى المنطقة 

وأهمية الندوة ارتباطاً بذلك، قبل أن يعطي الكلمة للمتحدثين.
إليه  وماخلصت  حولها  والمناقشات  بالتفصيل  هؤالء  مداخالت  على  االطالع  ويمكن 

الندوة من توصيات على موقع المجلس على شبكة اإلنترنت.
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 مناقشة كتاب األستاذ عاطف الغمري
»في كواليس الصحافة والسياسة«

في 18 نوفمبر 2018، عقدت بمقر المجلس جلسة لمناقشة كتاب األستاذ عاطف 
الغمري  الكاتب الصحفي المعروف وعضو المجلس، والذي حمل عنوان “ في كواليس 

الصحافة والسياسة” الصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.
جاء الكتاب في مقدمة و6 فصول إضافة للخاتمة، الفصول الثالثة األولي عن تجربته 
في الصحافة والحياة الصحفية والسياسية في مصر منذ عهد الراحل عبدالناصر مروراً 
بالسادات ثم مبارك مع اإلشارة إلى مسألة الرقابة، بينما تناول الفصلين الرابع والخامس 
األسرار وخزائنها في الواليات المتحدة، والفصل السادس بعد انتهاء مهمته في أمريكا 
وعودته لمصر. وتجربته بعد مبارك منذ ثورة 2011 والتداخل بين الصحافة والسياسة، 

بما في ذلك حقبة االخوان وصوالً إلى ثورة 30 يونيو.
ويضم الكتاب حصاد تجربة ذاتية في عالم الصحافة لما يزيد عن خمسين عاماً منذ 
أوائل ستينات القرن الماضي في ظل 5 رؤساء للدولة. وللسيد عاطف الغمري 15 كتاباً 

كما كتب وترجم 12 مسرحية. 
وتقوم فكرة السيد الغمري على أنه ليس كل ما يجري في عملية صناعة الصحيفة 
يعرفه القارئ، وإنما يصل إليه المنتج النهائي في شكل الصحيفة المطبوعة، أما الكواليس 

فهي تخفي الكثير ومنه ما جاء في كتاب السيد/ عاطف الغمري.

ويمكن اإلطالع على عرض السيد/ عاطف الغمري لكتابه على موقع المجلس على 
شبكة اإلنترنت.
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ندوة »تداعيات انتخابات الكونجرس األمريكية« 

عقد المجلس حلقة نقاشية يوم الثالثاء 27 نوفمبر 2018 لبحث التداعيات المحتملة 
تم  التى  المتحدة  الواليات  في  والنواب  الشيوخ  لمجلسي  النصفي  التجديد  النتخابات 
المجلس،  منير زهران، رئيس  السفير/د.  افتتحها  2018، وقد  نوفمبر   6 فى  إجراؤها 
وشارك فيها نخبة من السفراء واألكاديميين المتخصصين فى الشأن األمريكي وبعض 

رجال األعمال من أعضاء المجلس.
وبعد أن قام السيد السفير رئيس المجلس بالترحيب بالضيوف، أعطى الكلمة للسيد/ 

محمد قاسم، رجل األعمال وعضو المجلس، الذى أشار إلى ما يلي:
ــ فى ظل الفوز الكبير الذى حققه الديموقراطيون فى مجلس النواب، سيواجه الرئيس 
حيث  به،  الخاصة  التشريعية  األجندة  في  مشكلة  الجمهوريين  على  المحسوب  ترامب 

تصدر القوانين بالتوافق بين مجلَسي النواب والشيوخ.
أصول  من  سيدة  ومنهم  الكونجرس،  لعضوية  مرة  ألول  مسلمات  وصول  يَُعد  ــ 
فلسطينية، تحٍد واضح للحظر الذى فرضه ترامب على مواطني سبع دول إسالمية من 

دخول الواليات المتحدة األمريكية، وأمراً إيجابياً.
ــ بالنسبة للعالقات االقتصادية بين مصر والواليات المتحدة، والتى تتمحور حول 
االنتخابات. بنتائج  تتأثر  أن  المتوقع  غير  من  فإنه  والنفط،  الغاز  مجال  فى  االستثمار 
بين مصر  االتفاق عليها  تم  والتي   ،)QUIZ( المؤهلة  الصناعية  للمناطق  بالنسبة  ا  أمَّ
والواليات المتحدة وإسرائيل فى عام 2004، فلن يطالها على األرجح أي تغيير أيضاً. 
البعد التجاري فقط، وإنما تمتد لتشمل  وكما هو معلوم، ال تقتصر اتفاقية الكويز على 
بعداً سياسياً يتمثل فى إشراك إسرائيل فى عملية التصنيع بمكونات بنسب معينة داخل 
المناطق الصناعية الموجودة بمصر، والمستفيدة من االتفاق، وذلك بدعوى توطيد دعائم 
السالم بين البلدين.وينبغى اإلشارة في هذا السياق،  أنه لوال اتفاقية الكويز لما تمكَّنت 
مصر من تصدير أي شىء للواليات المتحدة في مجال المالبس الجاهزة، ولقد وصلت 

حصيلة الصادرات المصرية فى إطار االتفاقية إلى حوالي 850 مليون دوالر. 
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ــ كان معدل نمو الصادرات فى إطار االتفاقية منذ دخولها حيز النفاذ، وحتى عام 
بعد  النسبة بصورة حادة  المتوسط سنوياً، وانخفضت هذه  22 % فى  2011، حوالي 
الثورة بسبب تقلبات سعر صرف الجنيه المصري وانخفاض التنافسية، وانحياز السياسة 
سعر  على  للحفاظ  الواردات  حساب  على  الصادرات  لتخفيض  المصرية  االقتصادية 
 ،2016 نوفمبر  وفي  بالقليلة.  ليست  لفترة  السياسة  هذه  استمرت  وقد  مرتفعاً.  الجنيه 
عاودت الصادرات االرتفاع مرة أخرى، ولكن ببطء، ومن المتوقع أن تستمر في الزيادة 

تدريجياً على مدار السنوات القادمة.
ــ توجد مشكلة في مدى استعداد الدولة الستقبال المشروعات الصناعية التي يرغب 
المستثمرون األجانب فى تنفيذها في مصر، كما أن هناك زيادة في التكلفة االستثمارية، 
ومنها تكلفة الحصول على الخدمات مثل وسائل مد المرافق كالكهرباء والمياه وغيرها.
أشار السفير/ حسين حسونة، منسق شئون األمريكتين، وعضو مجلس اإلدارة، إلى 

ما يلى:
ــ أن فوز الديموقراطيين باألغلبية فى مجلس النواب أنهى سيطرة الحزب الواحد 
، تم الوصول إلى نوع  ثَمَّ )الجمهوري( على مقاليد األمور فى النظام األمريكي. ومن 
من التوازن بين السلطات، ومن المتوقع أن تكون وسيلة لفرض رقابة إلى حٍد ما على 
ممارسات الرئيس ترامب، وتهديده بفتح تحقيقات جديدة بالنسبة لتواطؤ حزبه مع روسيا 
فى االنتخابات الرئاسية األخيرة، وكذا األمر في فضائحه المالية والضرائب التي كان 

يتهرب من دفعها. 
ــ رغم ذلك، من المتوقع أن يتسم تحرك الديموقراطيين ببعض االرتباك، ألنهم لو 
قاموا بتعطيل األجندة الداخلية بصورة كلية، فسيدَّعى ترامب أن الديموقراطيين يعملون 
على عرقلة أجندته التى يسعى من خاللها للنهوض باالقتصاد األمريكي والقضاء على 

البطالة وتحسين األوضاع المعيشية للمواطن األمريكي.
ــ شارك نحو 110 مليون ناخب في العملية االنتخابية، وشهد الكونجرس ألول مرة 
وصول سيدتين مسلمتين إليه، وهذا بالطبع يَُعد أمراً جديداً على التقاليد األمريكية. ومن 
الجدير بالذكر أن القاعدة الشعبية لترامب ال زالت كما هي، ولم تتغير إلى حٍد كبير، 
تتسع،  لم  القاعدة  هذه  أن  ياُلَحظ  لكن  المتحدة،  الواليات  مصلحة  يريد  بأنه  القتناعها 
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وقابلتها فى الجهة األخرى زيادة فى أعداد المناصرين للجبهة الديموقراطية.
ترامب مع اإلعالم، وسيستغل  استمرار صدام  القريب،  المدى  فى  المتوقع،  ــ من 
ترامب ذلك إلى أقصى حٍد ممكن. وعلى الصعيد الخارجي، من غير المحتمل حدوث 
تغيير كبير نظراً ألن الرئيس األمريكي يتمتع بسلطات واسعة جداً، بحكم كون النظام 
األمريكي رئاسياً وليس برلمانياً، ومن ثم فإنه يملك أجندة خارجية خاصة لن يتراجع 

عنها.
لها  ج  روَّ التى  القرن  صفقة  بأن  القول  يمكن  األوسط،  بالشرق  يتعلق  وفيما  ــ 
األمريكيون قد ُولِدت ميتة، وأنها كانت فكرة حمقاء منذ البداية. ومن المرجح أن يضغط 
الديموقراطيون بشدة، إلى جانب عدٍد من الجمهوريين، لوقف الحرب فى اليمن. وفيما 
النووي  االتفاق  موافقين على  كانوا  الديموقراطيين  أن  فيُذَكر  اإليرانى،  بالملف  يتعلق 
ا ترامب فيرى أن استمرار الضغوط وتصعيدها ضد إيران ستؤدى  في عهد أوباما. أمَّ
إلى تغيير النظام هناك، وبالتالى من المتوقع، فى هذا السياق، ظهور نوع من الخالفات 
الحزبية فى تسوية هذا الملف، ومن ثم سيقوم الديموقراطيون بعرقلة رؤية ترامب فى 

هذا الشأن.
ــ سيقوم الديموقراطيون بالضغط على الحكومة األمريكية فى قضايا الديموقراطية 
وحقوق اإلنسان ألخذها فى االعتبار عند تنفيذ السياسة الخارجية، وسيربطونها بمسألة 
انعقاد لجنة مصرية –  المتوقع  للدول األخرى. وفى هذا الصدد، من  المساعدات  منح 
أمريكية مشتركة لضمان عدم وقف المساعدات األمريكية لمصر أو تخفيضها. وينبغى 
اإلشارة هنا إلى أن العديد من الشركات األمريكية تكون مترددة للعمل في مصر مقارنة 
بالشركات األوروبية واآلسيوية، حيث تركز أوالً على األوضاع الداخلية فى المناطق 

التي ترغب في االستثمار فيها، السيَّما حقوق اإلنسان والبيئة.
القيادة  على  يجب  عديدة،  تغيرات  من  األمريكي  الداخل  يشهده  ما  ضوء  فى  ــ 
المصرية أن تحد من اعتمادها على اإلدارة األمريكية عبر صياغة استراتيجية مرنة، 
واقتراح  المبادرة  أخذ  من  البد  وعليه،  المتغيرة.  المصرية  المصلحة  تقتضيه  ما  وفق 
سياسات مصرية على الواليات المتحدة، وال يجب انتظار العكس. كذلك من الضروري 
عدم حصر االتصاالت المصرية - األمريكية فى الشكل الرسمي فقط، أى مع اإلدارة 
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المعنية  الجهات  األمريكي عبر  الشعبي  الفضاء  تشمل  أن  يجب  وإنما  الكونجرس،  أو 
من اإلعالميين واألكاديميين ورجال األعمال، بجانب تسخير القوة الناعمة المصرية، 
بما فيها الثقافة بأدواتها المختلفة، الكتساب قاعدة شعبية أمريكية توفر قدراً من الدعم 

للمصالح والمطالب المصرية هناك.

األعضاء  ومداخالت  النقاشية  الحلقة  وقائع  لتفاصيل  الرجوع  ويمكن 
ومساهماتهم على موقع المجلس على شبكة اإلنترنت.
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ندوة »التطورات في منطقة القرن اإلفريقي والبحر األحمر«

عقد المجلس المصري للشئون الخارجية، بالتعاون مع مركز مصر/ إفريقيا بالجامعة 
البريطانية فى مصر، والذى يديره السفير/ علي الحفني، ندوة بتاريخ 3 ديسمبر 2018، 
البحر األحمر«، وذلك في قاعة  القرن اإلفريقي وأمن  بعنوان »التطورات في منطقة 
الدكتور بطرس بطرس غالي بمقر الجامعة. وقد حضرتها نخبة متميزة من المفكرين 
والدبلوماسيين واألكاديميين ورجال األعمال وعدد من طالب العلوم السياسية بالجامعة، 
الجامعة  أمناء  مجلس  رئيس  خميس،  فريد  أحمد  السيد/  من  كٌل  افتتاحها  في  وشارك 
الخارجية،  للشئون  المصري  المجلس  رئيس  زهران،  منير  د.  والسفير/  البريطانية، 
والسفير/ أبو بكر حفنى، مساعد وزير الخارجية للشئون األفريقية، وأ. د. أحمد حمد، 

رئيس الجامعة البريطانية في مصر.
وقد شملت الندوة جلستين رئيسيتين، بخالف الجلستين االفتتاحية والختامية. تناولت 
األولى منهما التطورات األخيرة فى منطقة القرن اإلفريقي عبر عدة أوراق بحثية قدَّمها 

كٌل من:
األفريقي -  القرن  منطقة  في  األخيرة  »التطورات  بعنوان  حفنى،  بكر  أبو  السفير/ 

ودالالتها )إثيوبيا وإريتريا والصومال وجيبوتي وجنوب السودان(.

اللواء أ. ح. د. مصطفى كامل محمد السيد، بعنوان “التحديات أمام االستقرار في - 
القرن اإلفريقي”.

السفير/ د. صالح حليمة، بعنوان “نحو إدارة رشيدة للمصالح العربية اإلفريقية في - 
ضوء الواقع الجديد في القرن اإلفريقي”. 

ا الجلسة الثانية، فقد ركزت على »مستقبل األمن في منطقة البحر األحمر: الفرص  أمَّ
والتحديات«، وقدَّم خاللها أوراق من قِبَل كٍل من:

اللواء أ. ح. سمير محمد أحمد بدوي، عن »تحديات عولمة البحر األحمر«.- 

أ. د./ أماني الطويل، عن “مخاطر عدم االستقرار على أمن البحر األحمر”.- 

اللواء أ. ح. د. مصطفى كامل محمد السيد، عن “السيناريوهات المستقبلية ألمن - 
البحر األحمر”. 

وقد تمت طباعة الندوة ضمن إصدارات المجلس لعام )2019(، كما يمكن اإلطالع 
على تفاصيلها على موقع المجلس على شبكة اإلنترنت.
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المؤتمر السنوي للمجلس المصري للشئون الخارجية )2018(
»مصر والعرب في شرق أوسط متغير«

على مدي يومي 18 – 19 ديسمبر 2018 ، عقد المجلس المصري للشئون الخارجية 
لعام 2018 تحت شعار » مصر والعرب في شرق أوسط متغير «،  السنوي  مؤتمره 
شاركت في أعماله نخبة من السفراء واألكاديميين والباحثين والمهتمين بقضايا المنطقة 
والعالم . وافتتح أعمال المؤتمر السفير/ د . منير زهران رئيس المجلس، والسفير/ حمدي 
لوزا نائب وزير الخارجية للشئون اإلفريقية نيابة عن السيد / سامح شكري وزير الخارجية.
وقد اختار المجلس موضوع مؤتمر هذا العام ، بجوانبه المعقدة والمتشابكة ، أخذاً في 
االعتبار البيئة اإلقليمية والدولية المتغيرة وانعكاساتها على األوضاع في عالمنا العربي، 
السيما استمرار تزايد نفوذ الدول غير العربية ) إيران – تركيا – إسرائيل ( في الشئون 
واألزمات العربية في وقت ال يبدو أن للعرب دور كبير في إحداث التغيرات الجارية في 
منطقتنا ، وفي ظل دور متراجع لجامعة الدول العربية بوصفها التنظيم السياسي اإلقليمي 
الرسمي الجامع للعرب ، وهو ما أدى إلى استفحال التحديات التي تواجه الدول العربية 
القومي  تهدد األمن  الدول واإلرهاب ومخاطر أخرى عديدة  تفتت بعض  مثل مخاطر 
العربي الذي ما يزال مفهومه محل جدل وانقسام ما بين دول عربية ترى أن إيران باتت 
مصدر الخطر الرئيسي على األمن اإلقليمي ، ودول أخرى تؤكد أن إسرائيل ، باستمرار 
احتاللها فلسطين وأراض عربية أخرى، وممارساتها العدوانية والعنصرية هي الخطر 

األكبر الذي يتعين التعامل معه ومواجهته .
اإلسرائيلي  والسياسي  الدبلوماسي  النشاط  ، يالحظ  األولى  النظر  بوجهة  وارتباطاً 
الواضح تجاه بعض الدول التي ال تجد غضاضة في التواصل مع إسرائيل على أساس 

أنها في نفس الخندق الذي توجد فيه هذه الدول ضد إيران .
عالوة على ما تقدم ال يخفى أن القوى الكبرى لها أدوار ال يمكن تجاهلها في ما يجرى 
في المنطقة العربية، وهي أدوار صراعية تنافسية، في أغلبها ، تتخذ أشكاالً عسكرية 
األمريكية  الخارجية  السياسة  في  بالتحوالت  يتعلق  ال  هنا  واألمر   . جديدة  واقتصادية 
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تجاه مشكالت المنطقة فحسب ، وأبرزها الموقف المخجل وغير المسئول لواشنطن من 
النزاع العربي / اإلسرائيلي ، بل وأيضاً أدوار القوى الكبرى األخرى ) روسيا – الصين 
– االتحاد األوروبي ( ، والتي تعمل كل منها للدفع بمصالحها الخاصة ، والتي قد ال تتفق 

بالضرورة مع مصالح دول المنطقة ومقتضيات أمنها واستقرارها .
وهكذا ، وللتعرف على ما يجرى في منطقتنا ومن يدير عملية التغيير فيها ، عقد 
)الواليات  الكبرى  القوى  دور  منها  االولى  الجلسة  تناولت  أربع،  جلسات  المؤتمر 
المتحدة، روسيا، الصين، االتحاد األوروبي(، من حيث توجهات السياسة الخارجية لكل 
منها في المنطقة ورؤيتها لمصالحها فيها وأهدافها وأدواتها لتحقيق هذه األهداف ، ومدى 
، واألنماط  2011 وحتى اآلن  المنطقة منذ عام  تجاه  استراتيجيتها  الحادث في  التغير 
الحاكمة لعالقة كل منها مع القوى األخرى في المنطقة ) صراع أم تنافس أم تعاون ( .

وتناولت الجلسة الثانية دور القوى اإلقليمية ) إيران – تركيا – إسرائيل ( وما هي 
هذه  لتحقيق  وأدواتها  وأهدافها  فيها  لمصالحها  ورؤيتها  المنطقة  في  الدول  هذه  سياسة 
األهداف ، ومواقفها من النزاعات العربية وتأثير سياساتها ومصالحها على أمن واستقرار 
المنطقة . أما الجلسة الثالثة ، فقد تناولت دور الدول العربية ، و إلى أي مدى تمارس هذه 
الدول دوراً مؤثراً في استقرار المنطقة ، سلباً أو ايجاباً ، وهل تتجه النزاعات القائمة الي 
التسوية والحل أم الى االستدامة وأسباب ذلك . وفي الجلسة الرابعة، التي عالجت موضوع 
» مصر وقضايا المنطقة« تم تناول قضايا أربع رئيسية هي: مصر والنزاعات العربية 
، مع التركيز بصفة خاصة على دول الجوار المباشر ليبيا وفلسطين والسودان ، مصر 
واألمن العربي ، بما في ذلك المبادرات المصرية إلنشاء هيكل إقليمي دفاعي ومفهومها 
الخاص لألمن القومي العربي والدفاع العربي المشترك وأمن منطقة البحر األحمر، والدور 
المصري في مجال مكافحة اإلرهاب، وإلى أي مدى تلقي القاهرة تعاون ودعم االشقاء 
العرب واألطراف اإلقليمية والدولية في هذا الشأن ، وأخيراً مصر والمستقبل العربي ، من 
حيث تصورها لمستقبل المنطقة وللعمل العربي المشترك والدور المصري في هذا الشأن.
هكذا وكعادته كل عام يقوم المجلس بطباعة مؤتمره السنوي ضمن إصداراته، كما 
موقع  )2018( عى  السنوي  المؤتمر  أعمال  تقرير مفصل حول  اإلطالع على  يمكن 

المجلس على شبكة اإلنترنت.
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الفصل الثاني

زيارات ومقابالت
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شخصيات

لقاء المجلس مع السيد/ عمرو موسى وزير الخارجية األسبق واألمين 
العام األسبق للجامعة العربية

الخارجية  وزير  موسى  عمرو  السيد/  المجلس  استقبل   ،2018 يناير   16 بتاريخ 
حيث   ، المجلس  أعضاء  للقاء  العربية  الدول  لجامعة  األسبق  العام  واألمين   ، األسبق 
تناول العديد من النقاط والمحاور الهامة في كتابه الجديد »كتابيه« ومناقشة التطورات 
الراهنة في اإلقليم والعالم ، بحضور رئيس المجلس ومديره التنفيذي وعدد من األعضاء  
وغير األعضاء من الخبراء والمتخصصين من السفراء واألكاديميين ورجال األعمال.

وقد بدأ اللقاء بترحيب السفير/ د. منير زهران رئيس المجلس بالسيد/ عمرو موسى- 
العضو الشرفي بالمجلس-  وبالحضور، مؤكداً أن اللقاء يأتي عقب صدور كتاب سيادته  
»كتابيه« ومقاالته المنشورة مؤخراً بالصحف حول تطورات الوضع اإلقليمي الراهن، 
رسالة  وكانت   2010 عام  أطلقها  التي  سرت  لمبادرة  الدعوة  تكرار  فيها  أعاد  والتي 
موجهة للقادة العرب في أعقاب التطورات األخيرة ، مبدياً العرفان لدعم السيد/ عمرو 

موسى للمجلس عندما كان وزيراً للخارجية.
عقب ذلك تحدث السيد/ عمرو موسى، حيث تناول التطورات الجارية على الساحة 
اإلقليمية وبعض جوانب ماتناوله في مذكراته »كتابيه« وردود الفعل الشعبية العربية 
الشعوب  اهتمام هذه  مايعكس  بالقوية عقب االطالع عليها، وهو  والتي وصفها  عليها 
بالتعرف على العديد من األسرار التي شهدتها المرحلة التي تغطيها المذكرات، خاصة 
تناولها، على حد قوله. وفي  البعض على  تتناول قضايا يراها هامة رغم تحفظ  وأنها 
هذا السياق، أشار إلى حرصه على مناقشة ماحدث في مايو / يونيوعام 1967 وأسبابه 
ودوافع قرار الحرب وأسباب الهزيمة المؤسفة، لتجنب تكرارها، وأن تناول المسببات 
واألحداث اليقصد به االنتقاص من أحد بقدر ماهو تسليط للضوء على مرحلة هامة في 
التاريخ المصري ، خاصة وأن مصر كدولة نامية تحملت الدخول في حربين خالل 4-3 
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سنوات ) الحرب في اليمن ثم الحرب مع إسرائيل( دون دراسة مدى تحمل مصر تبعات 
هاتين الحربين، وهل كان هناك تقييم لمدى الكفاءة العسكرية المصرية في ذلك التوقيت، 
منوهاً إلى أن تلك التساؤالت سيتم طرحها عاجالً أم آجالً خاصة وأنها تمثل عالمة سلبية 
خطيرة في التاريخ المصري ، وأنها مثلت نقطة تحول خطيرة وسلبية أدت لتطورات 
الحقة وصوالً لثورة 25 يناير 2011، مؤكداً أنه كان من أنصار الرئيس الراحل جمال 

عبد الناصر حتى 5 يونيو 1967.  
المصرية  الدبلوماسية  مسار  على  اإلقليمية  القضايا  تأثير  تناول  كتابه  أن  أكد  كما 
وعلى رأسها القضية الفسطينية التي ظلت تحتل األولوية األولى في السياسة الخارجية 
أن  في  بها  بالذات،  الناصر،  واهتمام جمال عبد  المصري،  االهتمام  المصرية وساهم 
تحتل مكانة متميزة في العالم. واوضح أن هذا الزخم عاد بفائدة مثيلة على الدبلوماسية 
المصرية التي فتحت أمامها األبواب لمزاحمة الدبلوماسيات العربية واإلقليمية والدولية، 

ولتحتل القضية مكانة متميزة على أجندات هذه الدول جميعاً.
وفي معرض تناوله لألحداث الراهنة وللتطورات التي تشهدها المنطقة واإلقليم، نًوه 
إلى وجود قلق وخطر كبير وواضح في ظل غياب مصر عن المسرح اإلقليمي، مشيراً 
إلى أن هذا الغياب لم يكن وليد 25 يناير2011، بل سبقها بـ 5ـ6  سنوات في ظل جمود 
للدور  تراجع  وسط  للظروف  القضايا  من  العديد  تركت  التي   ، المصرية  الدبلوماسية 
المصري شيئاً فشيئاً، وهو مافتح الباب للقوى اإلقليمية الثالث تركيا، إيران، إسرائيل 

للتدخل في الشئون العربية.
وفي هذا السياق، ذكر سيادته أن انسحاب القوى االستعمارية السابقة في الخمسينيات 
الواليات  رأت  فراغ  لوجود  أدى  العربيين،  والخليج  المشرق  من  الماضي  القرن  من 
المتحدة ضرورة ملئه بدالً من االتحاد السوفيتي وهو ماتمت مناقشته مبكراً في أروقة 
صناعة السياسة الخارجية األمريكية. وذات السيناريو هو مايتكرر حالياً في المنطقة، 

فالقوى اإلقليمية الثالث أصبحت في بؤرة النظام اإلقليمي بهدف ملء هذا الفراغ.
وتسعى كل قوة من هذه القوى الثالث إلى الحصول على مزايا سياسية واقتصادية 

ومذهبية ، كما أنها   تتبع رؤية واسترتيجية مدروسة تؤدي للنتائج المرجوة.
وأضاف أن هذا الفراغ قد التستطيع مصر ملئه اآلن، ولكنها بالتعاون مع السعودية 

تستطيعان ملئه سوياً ليوجد محور رابع في اإلقليم هو مصر – السعودية .
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وحول العالقات المصرية اإلفريقية، أكد السيد/ عمرو موسى أن المياه وسد النهضة 
تمثل مشكلة حيوية لمصر وهناك شعور تولد لدى اإلثيوبيين مؤخراً بأن مصر لن تقبل 
المساس بحصتها، وخالل الزيارة المقبلة لرئيس الوزراء اإلثيوبي لمصر خالل األيام 
القادمة سيتم طرح إطار استراتيجي لشرح مخاوف الدولة المصرية وكيفية حلها، منوهاً 
للحكومة  األمر  وترك  معه  للتعامل  والحذر  الحيطة  من  لكثير  يحتاج  الموضوع  ألن 
الدور  التعليق على  رافضاً   ، والشحن  التوتر  ولغة  المزايدات  والتوقف عن  المصرية 

الحكومي في هذا الصدد. 
وفي ختام حديثه ، أكد السيد/ عمرو موسى أنه البد من إعادة التفكير وطرح مقترح 
رسمي حول ماقدمه سابقاً في القمة العربية عام 2010 في سرت من مبادرتين: األولى 
هي » رابطة الجوار العربي« وتضم مابين 40 الى 45 دولة من  دول الساحل والصحراء 
إيران  »تركيا،  الثالث  اآلسيوية  والدول  المتوسط  البحر  ودول  اإلفريقي  القرن  ودول 
وإسرائيل«، وتعليق دخول إسرائيل حتى تحل القضية الفلسطينية وفتح حوار مع إيران 
على المسائل المعلقة شرط استعدادها للتفاوض حول سياساتها اإلقليمية، منوهاً إلى أن 

هذه الرابطة ترتبط بمحيطها أي تتسع لتشمل 22 دولة ثم 24 دولة.
أما المبادرة الثانية، فتقوم على إنشاء منظمة لألمن والتعاون الشرق أوسطي لتناول 
قضايا األمن واإلرهاب والتنمية، تضم في بدايتها مابين 6-5 دول  ثم تتسع لتضم دول 
أخرى تشمل المغرب العربي والقرن اإلفريقي والخليج العربي والقلب العربي، وهذا 
أن هناك العديد من المراكز البحثية  النظام أيضا اليلغي دور الجامعة العربية، مؤكداً 
تتحدث عن الحاجة لنظام إقليمي جديد في الشرق األوسط، والبد أن يضم هذا النظام 

المقترح إثيوبيا لتكون جزءاً منه.
وحول العالقات المصرية السودانية،  أوضح السيد/ موسى أن السودان جزء مهم 
مصر  وفي  البلدين،  بين  وتوترات  سيئة  عالقة  وجود  واليصح  المصري،  األفق  من 
هناك مايفوق 3 مليون سوداني يعيشون ويعملون بمصر وينظروا لمصر نظرة امتنان 
خاصة ، ويجب رفع االهتمام باالستثمار في السودان كباقي الدول وأن تكون للعالقة مع 

السودان أولوية خاصة، وتكون حاليب وشالتين أرض تعاون وتكامل الخالف.
وكذا  األعضاء،  تعليقات  من  وماتضمنه  اللقاء  تفاصيل  على  اإلطالع  ويمكن  هذا 
إجابات السيد/ عمرو موسى على تساؤالتهم على موقع المجلس على شبكة اإلنترنت.
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لقاء مع د.ناصر القدوة رئيس مؤسسة ياسر عرفات

بتاريخ 26 فبراير 2018، وبدعوة من السفير عبد الرؤوف الريدي الرئيس الشرفي 
للمجلس ورئيس مجلس إدارة مكتبات مصر العامة، التقى السيد/ د.ناصر القدوة رئيس 
مؤسسة ياسر عرفات بعدد من أعضاء مجلس إدارة المجلس ومديره التنفيذي وبعض 
أعضاء المجلس، وذلك بمقر مكتبة مصر العامة بالجيزة، حيث أطلعهم على النشاطات 
التي تقوم بها المؤسسة وسبل تعزيز التعاون والشراكة بين المؤسسة والمجلس المصري 

للشئون الخارجية.
بدأ اللقاء بترحيب السفير عبد الرؤوف الريدي- الذي ترأس اللقاء- بالحضور معرباً 
العرفات،  ياسر  ومؤسسة  المجلس  بين  وتعاون  تفاعل  هناك  يكون  أن  في  األمل  عن 
للتعاون في شكل مذكرة تفاهم للتعاون بين الجانبين أو  وأن يكون هناك إطاراً رسمياً 
إطار آخر عملي مثل إجراء البحوث والدراسات المشتركة وعمل ندوات وورش عمل 

مشتركة ...إلخ.
أكد د. ناصر القدوة أن المؤسسة عمدت إلى إصدار أربع تقارير:

- األول حول الكونجرس االمريكي ومنظمة التحرير الفلسطينية / التشريع في خدمة 
إسرائيل.

- الثاني حول ترامب وفرص الصفقة أو التحرك السياسي.
- الثالث حول كيفية مواجهة الخطط األمريكية بعد إعالن القدس عاصمة إسرائيل.

- الرابع حول الدولة واالستقالل الوطني كهدف نهائي.
وفيما يتعلق بموضوع نقل السفارة، فهناك احتمالية ان تنقل السفارة للقدس ويمارس 
السفير األمريكي فريدمان عمله من مقر القنصلية األمريكية هناك، ويقع مقرها في منطقة 
.No Man’s Land  الحزام األخضر التي نص عليها اتفاق الهدنة األردني / الفلسطيني
وأضاف أنه يرى أن أمريكا أصبحت غير قادرة على القيام بدور في رعاية التسوية 

السياسية وعملية السالم والبد من البحث عن آلية دولية محايدة لرعاية هذه العملية.
وحول مايثار عن “صفقة القرن” التي يتحدث عنها ترامب، أكد أن الواليات المتحدة 
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لم تقدم أية مبادرات للسلطة الوطنية الفلسطينية، مؤكداً أن السلطة لن تقبل بأي صفقة 
تمس بحقوق المواطن الفلسطيني والتنازل عن الحق في إقامة دولة فلسطينية عاصمتها 
القدس الشرقية، واليتوقع تقديم أفكار متوازنة من إدارة ترامب، وهو ذات األمر الذي 
أكده مبعوث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون )دوشفالتيه( ، كما أكد ضرورة التحرك 

لمواجهة إسرائيل على مستويين:
تلك  وبخاصة  العربية  والدول  الفلسطينية  الدولة  من  قوية  رسالة  توجيه   : األول 
التي تمتلك عالقات مباشرة مع إسرائيل )كمصر واألردن( بعدم منح تأشيرات دخول 
للمستوطنين، بهدف مقاتلة المستعمرات، وهو يختلف عن حركة المقاطعة، المعروفة 
اختصاراً بالـBDS، والتي تختص بمقاطعة االستثمارات وفرض العقوبات ، وتقوم بها 

منظمات مجتمع مدني أساساً لمواجهه اإلجراءات اإلسرائيلية.
الثاني: اتخاذ خطوات سياسية حقيقية إزاء الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين 
لحثها على القيام بذلك، كما فعلت فرنسا ذلك. وإذا ماتم اللجوء إلى تلك المستويات يمكن 
الحديث عن الحل السياسي والعودة للمفاوضات في المقابل، منوهاً ألن إسرائيل لن تلجأ 

لحرب مع إيران أو حزب هللا.
وفيما يتعلق بالوضع في غزة، فال توجد رؤية استراتيجية سواء مصرية أو فلسطينية 
لتحديد مستقبل القطاع ووضعه في إطار الدولة الفلسطينية، ويحتاج الجانبان لحوار أكثر 

عمقاً وترتيب األولويات.

مناقشات
لعرضه  للتصور  اإلعداد  تم  هل  المجلس،  رئيس  زهران  منير  السفير  تساءل   •
الفلسطينية  السلطة  تتصوره  الذي  والموقف  الرياض،  في  المقبلة  العربية  القمة  على 
باالعتراف  الدولي  المجتمع  فلسطين  مطالبة  وضرورة  الراهنة،  األزمة  من  للخروج 

بدولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة .

• أكد السفيرعزت سعد مدير المجلس، على وجود غموض يحيط ببعض المواقف 
العربية من األزمة الحالية، مشيراً إلى مايتردد حول وجود عالقة خاصة بين محمد بن 



المجلس المصري للشـئون الخارجـــية ــ التقـرير الســنوي 2018م 74

سلمان وجاريد كوشنر صهر الرئيس ترامب، ومدى إمكانية اسستخدامها لخدمة عملية 
السالم.

تعليق ختامي

الفلسطينية في أضعف حاالتها، خاصة وأن  المؤسسة  القدوة، أن  د. ناصر  أكد   •
المجلس التشريعي غير قائم، داعياً لوجود مقاومة عربية لالستعمار االستيطاني.

• وفيما يتعلق بفكرة عقد مؤتمر دولي للسالم، أكد أهمية وجود إرادة سياسية لرعايته 
وتحديد سقف زمني لذلك.

• وفيما يتعلق بموقف السعودية، نَوه إلى أن السعودية تتوافق مواقفها المعلنة مع 
ماتعلنه السلطة الفلسطينية ، مؤكداً على الدور المحوري لمصر في القضية الفلسطينية 
وتعويل الشعب الفلسطيني على هذا الدور، وعلى الرغم من الموقف المصري اإليجابي 
والتحديات التي تواجهها الدولة المصرية، أكد على الحاجة لمزيد من النقاش السياسي 

المعمق لكافة القضايا.

• وحول دور القوى اإلقليمية، أكد ضرورة فتح حوار مع تلك القوى وحل الخالفات 
معها سواء من خالل فتح حوار مصري تركي وكذلك سعودي إيراني ، خاصة وأن حل 
قضايا المنطقة لن تأتي إال من خالل  فتح حوار مع تلك القوى ووضع تصور ألزمات 

المنطقة.
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تقرير حول ندوة د. عثمان محمد عثمان
 عن كتابه »ثورة المصريين: بين االقتصاد والسياسة وطريق التنمية«

فيها وزير  بمقره، استضاف  نقاشية  المجلس حلقة  2018، عقد  فبراير   28 بتاريخ 
التخطيط األسبق د. عثمان محمد عثمان، للحديث عن كتابه الجديد »ثورة المصريين: 
زهران  د.منير  السفير/  الحلقة  ترأس  وقد  التنمية«.  وطريق  والسياسة  االقتصاد  بين 
رئيس المجلس، وحضرها كٌل من السفراء: عزت سعد ـ مدير المجلس، وأعضائه محمد 
بدر الدين زايد وعلي مراد وفاروق مبروك ومحمد منير وأسامة توفيق ومروان بدر، 
الصندوق،  أمين  ـ  هللا  عطية  وحازم  حرب  الغزالى  وأسامة  توفيق  محسن  والدكتور/ 

وخبراء وأكاديميين آخرين من غير أعضاء المجلس.
افتتح د. زهران الحلقة بتوجيه التحية للحضور، وأثنى على د. عثمان وكتابه الجديد، 
ا يجعه كتاباً متميزاً في مجاله.  مشيراً إلى أنه يتسم بصفات الوصف والتحليل والتنبؤ، ممَّ
أوالً: بعد أن تناول د. عثمان دفة الحديث، قدَّم شكره لرئيس ومدير المجلس، ثم أسهب 
التنمية  »ِعقد  الحلقة  عنوان  يكون  أن  مقترحاً  المصريين،  ثورة  كتاب  استعراض  فى 

الضائع« والبحث حول ترسيخ األمل لدى المصريين في المستقبل. 
فى األيام األولى لثورة 25 يناير 2011، عزم سيادته على زيارة ميدان التحرير، 
وبعد رؤيته لكثرة األفراد المجتمعين، تساءل عن دوافع كل هذا الغضب الذي يبديه هؤالء 
األفراد، واألسباب التي تكمن وراء ظهور تلك الموجة من العنف الشعبي تجاه الشرطة 
في مصر، وباعتباره وزيراً فى آخر حكومة تابعة لنظام الرئيس األسبق محمد حسنى 
مبارك، وقت الثورة، تساءل »هل كنا سيئين إلى هذه الدرجة؟«. وبعد أن هاله الموقف 
الوزراء،  لمجلس  اجتماٍع  أول  في  الحكومة  استقالة  مقترح  عرض  في  فكَّر  الشعبي، 
واالعتذار للشعب المصري، دون النظر في مدى سالمة موقف الحكومة وأدائها، والذى 
لم يصل – كما هو جلي – إلى الناس. وبالفعل، أُِمَرت الحكومة باالستقالة يوم 28 يناير، 

واجتمعت بالقرية الذكية، وتقدَّمت باستقالتها.
ولقد عكف سيادته على تسجيل المالحظات والتعليقات المرتبطة باألحداث وتطوراتها، 
انشغل  أن  لبث  ثم ما  المؤلفات اإلنجليزية،  بها، خاصةً  المنوطة  المؤلفات  والنظر فى 
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بالعودة إلى مجال االقتصاد ونظرياته لتفسير وتحليل األحداث ومكان االقتصاد القومي 
منها.

هذا ويمكن اإلطالع على نص ماأشار إليه د.عثمان محمد عثمان، والتوصيات التي 
خلص إليها من دراسته، ومناقشات أعضاء المجلس مع سيادته حول مضمون كتابه، 

على موقع المجلس على شبكة اإلنترنت.
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لقاء مع السفير الياباني بالقاهرة

السيد/ مصر  لدى  الياباني  السفير  المجلس  استضاف   ،2018 مارس   4 بتاريخ 
 TakiHiro Kagawa، للتحدث حول القضايا اإلقليمية والدولية  ذات اإلهتمام، فضالً 
عن التعاون الثنائي بين الجانبين، وذلك بحضور رئيس المجلس ومديره التنفيذي، وعدد 
السفارة  والمتخصصين وأعضاء  الخبراء  اإلدارة و األعضاء من  من أعضاء مجلس 

اليابانية بالقاهرة.
رحب رئيس المجلس بالسفير، مؤكداً إهتمام المجلس بالتواصل مع رؤساء البعثات 
بمصر  بالدهم  عالقات  تطورات  على  للوقوف  مصر  لدى  المعتمدين  الدبلوماسية 
أن  وأضاف  المشترك.  اإلهتمام  ذات  والدولية  اإلقليمية  والقضايا  للتطورات  ورؤيتها 
نطاق العالقات الثنائية بين مصر واليابان تعززت في إطار الزيارات المتبادلة، وعلى 
رأسها زيارة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي لمصر في يناير 2015 وزيارة الرئيس 
مختلف  في  البلدين  بين  التعاون  تفعيل  في  والتي ساهمت   ،2016 في  لليابان  السيسي 
المجاالت ، ومنها برامج للتعاون الثقافي وتنظيم فعاليات في دار األوبرا، والمشاركة في 
عملية التنمية بمحور القناة، وبناء المتحف المصري الكبير في الجيزة، وتطوير مستشفى 
أبو الريش لألطفال، وبناء الخط الرابع لمترو األنفاق، فضالً عن التعاون األكاديمي بين 
الجانبين من خالل بناء الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا وتطبيق تجربة 
المدارس اليابانية بالقاهرة...وغيرها.  وأعرب عن تضامن المجلس مع ضحايا الشعب 

الياباني وإحياء الذكرى السابعة لالنهيار األرضي الذي وقع شمال شرق طوكيو.
من جانبه أعرب السفير الياباني عن خالص شكره الستضافة المجلس هذا اللقاء و 
ا يجمع البلدين من  تسليط الضوء على العديد من القضايا ذات اإلهتمام المشترك، فضالً عمَّ
عالقات ثنائية ممتازة في مختلف المجاالت، وعلى رأسها برنامج الشراكة التعليمي ، وكذا 

التعاون السياسي واالقتصادي والذي تعزز في ظل الحكومة اليابانية والمصرية الحالية.
هذا ويمكن اإلطالع على نص حديث السفير الياباني مع األعضاء ومناقشاتهم مع 

سيادته وتعليقاته األخيرة على موقع المجلس على شبكة اإلنترنت.
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لقاء مع السفير الفرنسي بالقاهرة

سفير   Stephane Romatet السفير  المجلس  استقبل  مارس2018،   11 بتاريخ 
الفرنسي  البلدين والتنسيق المصري  الثنائية بين  العالقات  للحديث عن  بالقاهرة  فرنسا 
في كافة الرؤى والقضايا ذات اإلهتمام المشترك، بحضور رئيس ومدير المجلس وعدد 

من األعضاء.
بمناقشات  الخروج  في  ثقته  عن  معرباً   ، الفرنسي  بالضيف  المجلس  رئيس  رحب 
مثمرة في كافة الموضوعات التي تهم الجانبين واالستفادة من خبرة سيادته. مؤكداً أهمية 
مايجمع البلدين من عالقات ثنائية تاريخية والتي توجت بالعديد من الزيارات المتبادلة 
المجاالت  كافة  الجانبين شملت  بين  التعاون  ثمار  أن  الرئاسي، مضيفاً  المستوى  على 

السياسية واالقتصادية واالجتماعية والعسكرية واالستراتيجية والثقافية. 
وحول العالقات االقتصادية بين الجانبين، أكد على زيادة االستثمارات الفرنسية من 
خالل إنشاء مايقرب من 160 شركة فرنسية وتشغيلها نحو 40000عامل، ومن المنتظر 
أن تشهد كافة أوجه التعاون مزيداً من التقدم في أعقاب زيارة الرئيس السيسي لفرنسا 

عام 2017 والزيارة المرتقبة للرئيس ماكرون خالل 2018.
من جانبه أعرب السفير الفرنسي عن سعادته بهذا اللقاء، وإتاحة الفرصة له لعرض 
وجهات نظر بشأن القضايا المختلفة، بما فيها التعاون الثنائي ورؤية فرنسا لألوضاع 
في اإلقليم ومواقفها من قضاياه المختلفة، واستعداده الكامل للرد على أية تساؤالت من 

أعضاء المجلس.
هذا ويمكن الرجوع إلى نص اللقاء ومناقشات األعضاء على موقع المجلس على 

شبكة اإلنترنت.
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محاضرة السفير السويسري بالقاهرة

بتاريخ 29 مارس 2018، نظم المجلس لقاء مع السفير السويسري بالقاهرة، السيد/ 
Paul Garnier، للحديث عن العالقات الثنائية المصرية / السويسرية ورؤية سويسرا 
من  وعدد  المجلس،  ومدير  رئيس  بحضور  وذلك  اإلقليم،  يشهدها  التي  للتطورات 

األعضاء المهتمين.
بالده  أن  إلى  نَوه  السويسري،  الضيف  المجلس  رئيس  السفير  السيد  قدم  أن  وبعد 
تستضيف العديد من المنظمات الدولية بدءاً من مقر األمم المتحدة في جنيف، و مكتب 
المفوض السامي لحقوق اإلنسان OHCHR ومؤتمر نزع السالح، واألونكتاد، وبرنامج 
األمم المتحدة اإلنمائيUNDP ومنظمة العمل الدولية ILO ومنظمة الصحة العالمية 
الملكية  حقوق  لحماية  الدولية  والمنظمة   ITU لالتصاالت  الدولي  واالتحاد   WHO
 IOMللهجرة الدولية  والمنظمة   WTO العالمية   التجارة  ومنظمة   WIPO الفكرية 
واللجنة الدولية للصليب األحمرICRC واتحاد البرلمانات الدوليIPU. هذا بجانب مقر 
العالمي  البريد  لوزان، واتحاد  IOC في  لألولمبياد  الدولية  واللجنة  الفيفا في زيورخ، 

UPU في برن.
ومن جانبه وَجه السفير السويسري الشكر للمجلس على الدعوة للتحدث أمامه، حيث 
ألقى الضوء على سياسة سويسرا الخارجية وكيف أنها مَكنت 7 ماليين نسمة يتحدثون 
اللغات األلمانية والفرنسية واإليطالية من التعايش في سالم، كما تناول حياد سويسرا 
الحفاظ على عالقات طيبة مع كل  العالميتين وحتى اآلن ونجاحها في  الحربين  خالل 
دول العالم، وذلك قبل أن يتحدث عن العالقات المصرية/السويسرية ويجيب على أسئلة 

األعضاء.
على  ومداخالتهم  لألعضاء  وحديثه  السفير  مع  اللقاء  نص  على  اإلطالع  ويمكن 

موقع المجلس على شبكة اإلنترنت.
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ندوة السفير/ د. نبيل العربي
حول فشل نظام األمن الجماعي الدولي

نبيل  د.  السفير/  السيد   2018 أبريل   18 األربعاء  مساء  المجلس  استضاف 
العربي، األمين العام السابق لجامعة الدول العربية، وزير الخارجية األسبق وعضو 
المجلس، للحديث عن نظام األمن الجماعي الدولي وأسباب فشله. وقد ترأَّس الجلسة 
الدبلوماسية  النخبة  من  جمٌع  وحضرها  المجلس،  رئيس  زهران،  منير  د.  السفير/ 

المصرية. والفكرية 
لتفعيل  سيادته  ومقترحات  العربي  نبيل  د.  محاضرة  نص  على  اإلطالع  ويمكن 
دوراألجهزة المعنية في نطاق األمم المتحدة لحفظ السلم واألمن الدوليين، بما في ذلك 

األمن الجماعي، ومناقشات األعضاء، على موقع المجلس على شبكة اإلنترنت.
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لقاء مع المبعوث الصيني الخاص لعملية السالم في سوريا

 Xie Xiachoaanالسفير مع  لقاء  المجلس   بمقر  2018، عقد  إبريل   22 بتاريخ 
المبعوث الصيني الخاص لعملية السالم في سوريا والوفد المرافق له، حيث مثل المجلس 
السفراء: د. عزت سعد - المدير التنفيذي، وعلي الحفني - منسق اللجنة الدائمة للشؤون 
اآلسيوية، وهشام الزميتي - أمين عام المجلس، ومجدي عامر، وعبد الفتاح عز الدين،  

أعضاء المجلس.
الخاص  الصيني  بالمبعوث  سعد  د. عزت  السفير/  بترحيب  اللقاء  أعمال  بدأت   •
والوفد المرافق له، معرباً عن تقديره لحرص الجانب الصيني على استمرار التشاور مع 
المجلس بشأن تطورات األوضاع في سوريا، و تبادل األفكار والرؤى المشتركة التي 

تعبر في الواقع عن تقارب كبير في الرؤيتين المصرية والصينية بشكل خاص.

• عقب ذلك أعطى السفير سعد الكلمة للمبعوث الصيني Xie Xiaoaan الذي 
أكد على السياسة الصينية الثابتة إزاء الملف السوري متمثلة في الحفاظ على السالمة 
اإلقليمية ووحدة التراب السوري وضرورة حل النزاع سياسياً، مشيراً إلى أن الضربة 
الجوية الثالثية على سوريا من قبل الواليات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، ستؤدي لتعقيد 
األزمة، فضالً عن كونها تصرفات أحادية تتم دون أية مشاورات جماعية وفي إطار 
األمم المتحدة ، مؤكداً أن الضربة مخالفة صريحة لميثاق المنظمة الدولية الذي أكد على 
ضرورة احترام سيادة الدول، كما أن تلك الضربات تمثل تهديداً لحياة المدنيين وتعرض 
الدولة لمزيد من االنقسام وهو األمر الذي عبرت عنه الصين في إدانتها للضربة المخالفة 

لكافة القوانين الدولية.

هذا ويمكن اإلطالع على وقائع اللقاء بالتفصيل وتعليقات ختامية عليه على موقع 
المجلس على شبكة اإلنترنت.
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محضر مقابلة مع وزير مفوض سفارة الصين بالقاهرة

بتاريخ 9 مايو 2018 ، عقد لقاء بمقر المجلس ضم اللواء إبراهيم الدويري الخبير 
بالدراسات الفلسطينية واإلسرائيلية، مع وزير مفوض للسفارة الصينية بالقاهرة السيدة/ 
ليو يونج، بناًء على طلبها، لمناقشة التطورات الراهنة على الساحة الفلسطينية خاصة 
المحتملة  لدولة إسرائيل، والتداعيات  القدس عاصمة  اقتراب إعالن ترامب  في ضوء 

لهذا القرار على عملية السالم وعلى االستقرار في المنطقة.
وفي هذا الصدد، أَكد اللواء الدويري النقاط التالية:

والعربي  المصري  القومي  األمن  على  للحفاظ  هام  الفلسطينية  القضية  حل  أن   -
والستقرار المنطقة.

- أن حل الدولتين هو الحل الوحيد لألزمة الفلسطينية ولتحقيق السالم بإقامة دولة 
فلسطينية بجانب الدولة اإلسرائيلية.

- أن أي حل يؤخذ أو يفرض من أي طرف سيؤدي، وسيعود بالسلب، على األوضاع 
لالعتراف  والتحول  أمريكي  حل  عن  ومايتردد  تفاقمها،  في  وسيتسبب  األرض  على 
بالقدس عاصمة إلسرائيل هو حل مرفوض، وهذا الرفض تضمنه البيان الختامي للقمة 

العربية بالدمام.
- مصر تدعم عودة المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي، ومصر تبذل 

جهوداً لحل االنقسام والخالف الفلسطيني / الفلسطيني .
القضية  بدوره على  يؤثر  والذي  المنطقة  في  الحالي  للموقف  يتعلق بعرض  فيما   -

الفلسطينية وعملية السالم برمتها أكد على أن تلك العوامل تتضمن:
- توقف المفاوضات السياسية بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي، منذ إبريل 2014 

وحتى اآلن.
- هناك العديد من األزمات التي تعاني منها المنطقة وهذه المشاكل واألزمات أصبحت 

لها األولوية على حساب القضية الفلسطينية.
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- أن الجهود المصرية في تحقيق المصالحة تواجه العديد من المعوقات، وعلى الرغم 
من المحاوالت المصرية الحثيثة وسفر وفود أمنية للقاء قيادات من الجانبين، إال أنها لم 

تسفر عن أية نتائج حتى اآلن.
- صعوبة األوضاع االقتصادية في غزة، وهناك العديد من اإلشكاليات التي تواجه 
فتح  القطاع من خالل  الفلسطينيين في  القطاع ، ومصر تحاول مساندة األشقاء  سكان 

المعبر لمرور المساعدات االقتصادية.
»مسيرات  بــ  مايعرف  تحت   ، جمعة  كل  احتجاجات  من  الحدود  على  مايحدث   -
وقيام  العودة،  في  بحقهم  متمسكين  الفلسطينيين  بأن  رسالة  إعطاء  بهدف  هو  العودة« 

دولتهم المستقلة على حدود يونيو 1967.
- إعالن ترامب االنسحاب من االتفاق النووي اإليراني، فضالً عن تصاعد التوترات 
مابين إيران وإسرائيل على األراضي السورية وإلقاء إسرائيل الصواريخ على العديد 

من القواعد اإليرانية في سوريا.
في  متطرفة  حكومة  أكثر  ظل  في  السالم  عملية  حول  المفاوضات  استمرار  أن   -

التاريخ اإلسرائيلي يؤثر على التسوية السياسية.
ويمكن اإلطالع على تفاصيل اللقاء على موقع المجلس على شبكة اإلنترنت.
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محضر مقابلة
مع رئيس مكتب رعاية المصالح االيرانية في القاهرة

المجلس،  رئيس   - زهران  منير  د.  السفير/  استقبل   ،  2018 يونيو   7 بتاريخ 
والسفير/ د.عزت سعد مديره، السفير/ ناصر كنعاني - رئيس مكتب رعاية مصالح 
تناول  حيث  بالمعادي،  المجلس  بمقر   ، بالقاهرة  اإليرانية  اإلسالمية  الجمهورية 

اللقاء اآلتي بصفة خاصة:
1 ـ رحب السفير/ منير زهران - رئيس المجلس بالضيف ، مشيراً إلى دور ونشاط 
المجلس وكونه منظمة غير حكومية مستقلة تعمل في إطار القوانين المصرية وال تتلقى 

أي تمويل خارجي وفقاً لنظامها األساسي . ثم اعطى الكلمة لرئيس المكتب اإليراني .
كوادر  من  وأنه  شهر،  منذ  بالقاهرة  عمله  تولى  أنه  إلى  المكتب  رئيس  أشار  ـ   2
وزارة الخارجية ، حيث أمضى فيها  نحو 25 عاماً ، وأن أغلب سنوات عمله كانت 
في جمهوريات آسيا الوسطى والفضاء السوفيتي السابق، كما عمل في األردن وكممثل 

للخارجية في مجلس األمن القومي اإليراني .
ــ أشاد بدور مصر وحضارتها ووزنها التاريخي والثقافي وتقدير الشعب اإليراني 
بإمكانية  يسمح  بما  الشأن  هذا  في  البلدين  بين  مشتركة  قواسم  هناك  أن  مؤكداً  لذلك، 

البناء عليها .
وأضاف أنه التقى بالسيد سفيرنا رئيس قسم رعاية المصالح المصرية في طهران قبيل 
حضوره للقاهرة حيث تناول معه العالقات الثنائية من مختلف جوانبها ، مشيراً إلى الحاجة 
لتنشيط وتفعيل هذه العالقات فضالً عن التنسيق والتشاور المشترك في القضايا اإلقليمية ، 

السيما الملف السوري ، والذي تأمل  إيران في أن تقوم  مصر إزائه بدور فاعل .
ــ اهتم الضيف اإليراني بالتأكيد على األهمية الخاصة للعالقات الثقافية بين البلدين، مشيراً 
في ذلك إلى سابق التعاون بين األزهر والمرجعية الدينية في إيران وعالقات المؤسستين 
التاريخية إبان حكم الشاه ودورهما في تقريب المذاهب في اإلسالم . وفي هذا السياق، أشار 
إلى أن لدى أغلب المراجع الدينية في إيران انطباعات إيجابية عن األزهر ويتمنون إحياء 

عالقاتهم به ، وأنهم طلبوا من رئيس المكتب العمل على ذلك خالل عمله بالقاهرة .
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ــ أن هناك حاجة إلى حلحلة العالقات الثنائية وإحيائها والتعاون بشأن حل أزمات 
اإلقليم، من خالل تفعيل االتصاالت بين البلدين في المجاالت األخرى .

وقد خلص الضيف حول هذه النقطة إلى أنه يقترح إقامة نوع من الحوار غير الرسمي، 
تحت ما يعرف بدبلوماسية المسار الثاني » Track II « ، بين المجلس ومركز دراسات 
الشئون االستراتيجية والخارجية والذي يشرف عليه المرشد األعلى للثورة االسالمية،  
نيويورك  في  المتحدة  األمم  لدى  السابق  إيران  مندوب  كمال خرازي   / السيد  ويترأسه 
ووزير الخارجية األسبق. وأضاف أن هذه الممارسة موجودة بينهم وبين العديد من الدول 
األوروبية والسعودية ذاتها ، رغم سوء العالقات معها ، مؤكداً أنه ال توجد محاذير لديهم 
في هذا الشأن وأنه قد نقل اقتراحه هذا إلى الزمالء بوزارة الخارجية) السيد السفير مساعد 

الوزير لشئون مكتب الوزير، والسيد السفير مساعد الوزير للشئون اآلسيوية (.
يتمتع  طهران  في  المصرية  المصالح  مكتب  رئيس  أن  إلى  المكتب  رئيس  ألمح  ــ 
والبرلمان  الخارجية  بمسئولي  ولقاءات  اتصاالت  يراه من  ما  إجراء  كاملة في  بحرية 
وكان قد استقبله محمد جواد ظريف وزير الخارجية بعد وصوله لطهران ، على عكس 

ما يجده من صعوبات في  لقاء السيد وزير الخارجية في القاهرة.
3 ـ من جانبه رحب السيد السفير رئيس المجلس ، بصفة شخصية، باقتراح رئيس 
المكتب اإليراني، موضحاً أنه شخصياً – إبان فترة عمله بوزارة الخارجية – كان مكلفاً 
بإجراء حوار غير رسمي مع مندوب إيران الدائم في جنيف الستعادة العالقات مع إيران 
في أوائل التسعينيات ، وأن تلك المساعي كانت على وشك أن تسفرعن استئناف هذه 
العالقات، إال أن عضواً من البرلمان اإليراني ، هو شريعة مداري ، ألقي بياناً عدائياً 
نحو مصر في البرلمان اإليراني ، مما أفشل جهود عودة العالقات الدبلوماسية ، وفي 
خالد  باسم  الرئيسية  الشوارع  أحد  على  باإلبقاء  اإليراني  الجانب  تمسك  الثانية  المرة 

االسالمبولي قاتل الرئيس السادات المتفرع من ميدان ولي عصر.
المتحدة  الواليات  انسحاب  من  اإليراني  الموقف  على  المجلس  رئيس  أثنى  وقد 
النووي مع  االتفاق  الموقف من  بعدم تصعيد  إيران  النووية مع  الصفقة  األمريكية من 

مجموعة 5+1 ، مؤكداً ضرورة التمسك بها من جانب طهران .
الملف  السفير عزت سعد من الضيف اإليراني إطالعهم على تطورات  ـ طلب   4
السوري وأبعاد التوتر المتزايد بين اسرائيل وإيران ارتباطاً بالوجود العسكري اإليراني 
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في سوريا ، وحقيقة الموقف الروسي في هذا الشأن .
وفي هذا الصدد أوضح الضيف اإليراني ما يلي :

ــ أن الملف السوري أصبح ملفاً معقداً ، ولكل تفسيره لما يجري هناك ،  وميدانياً هناك 
تقدم كبير لصالح النظام السوري، وأنه باستثناء بعض العمليات العسكرية المحدودة هنا 
وهناك ، بات الملف سياسياً تماماً، حيث توجد قناعة لدى جميع األطراف بأن حل األزمة 
السورية هو سياسي في المقام األول ، وأنه لم يعد بإمكان الميليشيات المسلحة المتطرفة 
أن تستعيد وضعيتها التي كانت عليها قبالً . وأضاف أن ما يجري من التحالف الغربي 

حالياً هو محاولة االستفادة سياسياً من استمرار دعمهم للميليشيات المتطرفة . 
ــ أشار إلى أن الواليات المتحدة لم تشارك في االجتماع األخير لمجموعة آستانا ، 
وهو أول اجتماع بعد انسحاب واشنطن من الصفقة النووية اإليرانية . ويعتقد الضيف 
قلة  ، رغم  بمسار جنيف  بالمقارنة  تأثيراً  األهم واألكثر  آستانا هو  أن مسار  اإليراني 
عدد أطراف األول ، ونوه إلى أن منصة سوتشي تقوم بدور ال يستهان به في الحوار “ 
السوري – السوري “ بمشاركة جميع أطياف المعارضة السورية والنظام ، حيث أثيرت 

مسألة صياغة دستور جديد .
ــ أن التوتر الحاصل في سوريا موجود فقط في منطقتين األولى على الحدود التركية/ 

السورية والثانية على الحدود السورية / اإلسرائيلية .
ــ ألمح إلى أن إيران ترتبط بروسيا بعالقات تعاون استراتيجي في سوريا ، وأنه ال 
يوجد تطابق بالضرورة في وجهات نظرهما بشأن رؤية كل دولة للملفات األخرى مثل 
العالقات مع إسرائيل أو العالقات بالغرب ، غير أنه – بصفة عامة – ال تؤيد موسكو 

موقف إسرائيل من الملف السوري .
ــ يستبعد أية نية سياسية لدى إسرائيل إلمكانية شن حرب ضد إيران أو حلفائها في 

المنطقة ، وأن ما يحدث بين البلدين هو نوع من الكر والفر .
5 ـ اختتم السفير زهران اللقاء بالقول بأنه سيتم عرض مقترح رئيس المكتب على 
مجلس إدارة المجلس لبحثه والتشاور بشأنه ، مؤكداً أنه يرى فيه آلية لتطوير العالقات 

بين البلدين .
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لقاء المجلس مع السيد/ نبيل فهمي، وزير الخارجية السابق
للحديث حول “هل التسلح النووي في الشرق األوسط أمر المفر منه؟”

بتاريخ 12 يونيو 2018، استقبل المجلس السيد السفير/ نبيل فهمي وزير الخارجية 
السابق، للحديث عن مقاله المنشور بجريدة األهرام في 20 مايو 2018، حول » هل 
التسلح النووي في الشرق األوسط أمر المفر منه؟«، وذلك بحضور رئيس المجلس، 

ومديره، وعدد من السفراء والخبراء واألكاديميين من أعضاء المجلس.
  وقد حرص سيادته على إطالع الحضور على مضمون الورقة والمقترحات التي 
منه،  أخرى  أطراف  انسحاب  أو  إيران  مع  النووى  االتفاق  إلغاء  من  بدالً  تضمنتها، 
دول  كل  أيدت  وقد  خاصة  وشمولية،  بجدية  االتفاق  قصور  مع  التعامل  اقترح  حيث 
الشرق األوسط، من حيث المبدأ، بما فى ذلك إيران واسرائيل إنشاء منطقة خالية من 
األسلحة  اتفاقيتي حظر  إلى  لالنضمام  استعدادها  وأبدت مصر  الشامل،  الدمار  أسلحة 
النووي. االنتشار  منع  معاهدة  إلى  إسرائيل  انضمام  حال  فى  والبيولوجية   الكيميائية، 

ويتضمن التحرك خمس خطوات : 
الدول  الشرق األوسط، تحت رعاية  تفاوضية من دول  إنشاء مجموعة  يتم  أن    -  
إطار  فى  والعمل  االستمرارية  لتوفير  األمن،  مجلس  فى  العضوية  دائمة  الخمس 
األسلحة  حظر  ومنظمة  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  مشاركة  مع  المتحدة،  األمم 
التقنية  المنظمات  أكثر  وهي  النووية،  للتجارب  الشامل  الحظر  ومنظمة  الكيميائية 
إيصالها. ووسائل  الشامل  الدمار  أسلحة  من  األوسط  الشرق  إلخالء  سعياً   المعنية، 

المنطقة  دول  كل  تجمع  كبرى  واحدة  منظومة  مظلة  تحت  ذلك،  تحقيق  يمكن   -
القائمة  الدولية  لالتفاقات  الجميع  بانضمام  أو  الشامل،  الدمار  أسلحة  ومختلف 
علماً  اإليصال،  وسائل  وموضوع  التفتيش،  إجراءات  بعض  إضافة  مع 
الطرحين. بين  مزيج  هو  ذكر،  حسبما  فهمي،  للسيد  المفضل  االختيار   بأن 
اتفاق إلنشاء شرق أوسط خاٍل  التفاوض على  المجموعة هي  وستكون وظيفة ومهمة 
من أسلحة الدمار الشامل قبل انتهاء االتفاق النووي، وستعمل فى إطار قرارات مجلس 
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األمن الداعمة لهذا الهدف والخاصة بالتعامل مع وسائل إيصالها فى الشرق األوسط.
- تأكيداً على جدية األطراف المتفاوضة، وقبل بدء المفاوضات، يجب أن تقوم دول 
المنطقة بإيداع خطابات فى مجلس األمن، تلتزم فيها بتحقيق ذلك الهدف خالل سريان 

خطة العمل المشتركة الخاصة بالبرنامج النووي اإليراني. 
- ضرورة االلتزام أيضاً بعدم تطوير جميع األطراف  ألسلحة الدمار الشامل الخاصة 
بها خالل المفاوضات الجارية. وفى هذا السياق، يمكن للمنظمات الدولية لحظر أسلحة 
الثقة  لبناء  اإلجراءات  بعض  طرح   ، IAEA, OPCW, CTBTOالشامل الدمار 

وتوفير مناخ أفضل للتفاوض، والمساهمة في بلورة نظام التحقق.

تسلح  األوسط على مشارف سباق  الشرق  إن  القول  المبالغة  ليس من  أنه  موضحاً 
البدء  إما  لهما،  ثالث  ال  خياران  الدولى  والمجتمع  المنطقة  دول  وأمام  الخطورة،  بالغ 
في مفاوضات جادة شاملة حول ضمان التزام كل دول المنطقة دون استثناء للتخلص 
من أسلحة الدمار الشامل النووية، الكيميائية والبيولوجية، أو تحمل التداعيات الخطيرة 
النتشار أسلحة الدمار الشامل بين دول المنطقة نتيجة تقاعس المجتمع الدولي وازدواجية 

معاييره.

وتساؤالت  ومداخالت  اللقاء  خالل  ماجرى  تفاصيل  على  اإلطالع  ويمكن  هذا 
األعضاء التي أجاب عليها السيد وزير الخارجية السابق، على موقع المجلس على 

شبكة اإلنترنت.
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محضر مقابلة
مع المستشار السياسي لوفد اإلتحاد األوروبي لدى مصر

بتاريخ 5 أغسطس 2018 استقبل السفير/د. عزت سعد - مدير المجلس، والسفير/ 
د.محمد بدر الدين زايد - عضو المجلس، السيدة Carole Demol، المستشار السياسي 

لوفد اإلتحاد األوروبي لدى مصر، بناءاً على طلبها، و ذلك بمقر المجلس.
وأنشطته . 1 المجلس  لرسالة  موجز  عرض  اللقاء  تناول  الضيفة،  طلب  على  بناًء 

المائدة  العمل و حلقات  يتناولها في مؤتمراته وورش  التي  للقضايا  أمثلة  وشراكاته و 
المستديرة التي يقوم بتنظيمها.

في السياق عاليه، أشار مدير المجلس إلى أن المجلس يحتفظ بعالقات عمل جيدة . 2
مع الوفد األوروبي بالقاهرة، حيث دعا رئيس الوفد السابق السيد/James Moran أكثر 
من مرة للتحدث مع أعضاء المجلس حول تطورات عالقات مصر باإلتحاد األوروبي، 
سواء الجوانب التي يتناولها إتفاق الشراكة المصرية- األوروبية أو تلك التي تخرج عن 
نطاق هذا اإلتفاق، مشيراً الى األهمية الخاصة التي تعلقها مصر على عالقاتها باإلتحاد 

األوروبي كونه الشريك اإلقتصادي و التجاري األكبر لمصر. 
تم . 3 قد  القاهرة  لدى  األوروبي  الوفد  وأعضاء  رئيس  أن   Demol السيدة  ذكرت 

تغييرهم بالكامل منذ حوالي عام تقريباً، و أن األمر استغرق بعض الوقت لإلستقرار، 
ما  الماضية، و هو  الفترة  القاهرة خالل  التي زارت  الوفود  كبير من  عن عدد  فضالً 

استغرق وقت أعضاء الوفد. 
هذا  طلبت  فقد  المختلفة،  المجلس  أنشطة  حول  علموه  ما  في ضوء  أنه  أضافت  و 
 Ivan Surkos/اللقاء لتتعرف بنفسها على هذه األنشطة، مؤكدةً أن رئيس الوفد السفير

سيسعده اإللتقاء بأعضاء المجلس. 
اهتمت السيدة Demol بالتعرف على وجهة نظر المجلس بشأن القضايا التالية . 4

بصفة خاصة:
التي  اإلتفاقات  و  التطورات،  لهذه  المصرية  الرؤية  و  السوري  الملف  ــ تطورات 
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أبرمت مؤخراً بين فصائل المعارضة السورية برعاية مصرية ودعم روسي. 
ــ رؤية مصر للتطورات في إثيوبيا و انعكاسات ذلك على العالقات الثنائية المصرية-

اإلثيوبية، ال سيما فيما يتعلق بملف سد النهضة اإلثيوبي.
بين  األخير  اإلتفاق  كان  إذا  ما  و  السودان،  دولة جنوب  في  األخيرة  التطورات  ــ 

الرئيس سلفا كير و زعيم المعارضة رياك مشار سيدوم. 
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ندوة معالي األمين العام لجامعة الدول العربية
السيد / أحمد أبو الغيط

 ،2018 أكتوبر   22 اإلثنين  يوم  الخارجية،  للشئون  المصرى  المجلس  استضاف 
الغيط، إللقاء محاضرة عن  أبو  السيد/ أحمد  العربية  الدول  العام لجامعة  السيد األمين 
»التطورات الدولية وانعكاساتها على الوطن العربى«. وقد حضر اللقاء نخبة من السفراء 

والباحثين، وافتتحها السفير/ د. منير زهران، رئيس المجلس.  
 وفى كلمته االفتتاحية، أعرب السفير زهران عن ترحيبه البالغ بمعالي األمين العام، 
1967، وعمله مع  بتطورات عدوان  المسئولين  إحاطة  المتميز في  واستعرض دوره 
مستشار األمن القومي حافظ إسماعيل قبل وأثناء وبعد حرب أكتوبر 1973. كما أوضح 
أن أبو الغيط عمل في مكتب وزير الخارجية عدة مرات إلى أن صار مديراً للمكتب، 
عندما كان السيد عمرو موسى وزيراً، ثم صار وزيراً بعد ذلك فى الفترة من 2004 
حتى 2011. كما عمل سيادته - باإلضافة إلى مناصب مرموقة أخرى - ثالث مرات في 

وفد مصر لدى األمم المتحدة بنيويورك إلى أن صار مندوباً دائماً.
وعن عالقته بالمجلس المصري للشئون الخارجية، ذكر السفير زهران أن أبو الغيط 
كان له دوراً ال يُنسى في دعم المجلس عندما كان وزيراً للخارجية، حيث أعاد مساهمة 
الوزارة للمجلس بعد انقطاعها، كما يُذَكر له تقديره للمجلس عندما قررت القمة العربية 
في نواكشوط في يوليو 2016 تشكيل لجنة من الحكماء لتقديم تقييم ومقترحات لتفعيل 
الدمار  أسلحة  النووية وغيرها من  بإنشاء منطقة خالية من األسلحة  الدولية  القرارات 
الشامل - حيث اختار أبو الغيط ثمانية أعضاء من عدٍد من الدول العربية، كان منهم ثالثة 

من المجلس المصري للشئون الخارجية.

ويمكن اإلطالع على نص محاضرة األمين العام ومداخالت وتعليقات الحضور على 
موقع المجلس على شبكة اإلنترنت.
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محضر لقاء السفير األرجنتيني 

بتاريخ 25 أكتوبر 2018، وبدعوة منه، استقبل المجلس سفير األرجنتين لدى القاهرة 
السيد/Eduardo Antonio، في حضور نخبة من السفراء واألكاديميين بما فيهم رئيس 

ومدير المجلس.

افتتح االجتماع السفير الدكتور/ منير زهران حيث رحب بالسفير األرجنتيني، وأعرب 
األخير عن سعادته لدعوته إلى هذا االجتماع، وتبادل السيد/ إدواردو بعض األفكار مع 
األرجنتين،  في  االقتصادي  الوضع  على  مركزاً  بالده،  في  الوضع  حول  الحاضرين 
كما أشاد بدور وزارة الخارجية المصرية وقدرتهاعلى تعزيز دور مصرعلى الصعيد 
معقدة  أجندة  لديها  وأن  والتحديات  بالصراعات  مليئة  منطقة  في  عام  بشكل  العالمي 

ومتشابكة في منطقة مضطربة كالشرق األوسط.

وتطرق حديثه إلى البلدان النامية، وقام بتقديم مقارنة بين اليابان واألرجنتين، وذكر 
أن اليابان ذات وضع خاص جداً، وذلك ألن مواردها الطبيعية محدودة للغاية، بخالف 
واألراضي  الغنية،  الطاقة  مثل  الطبيعية  المصادر  من  الكثير  لديها  التي  األرجنتين 
العديد  تواجه  انها  إال  جداً،  الجيدة  البشرية  الموارد  على  الخصبة،عالوة  التربة  ذات 
من المشكالت والصعوبات االقتصادية. وأضاف أن هناك العديد من أوجه التشابه بين 

األرجنتين ومصر، مشيراً إلى أن مصر في طريقها للتعافي إقتصادياً.

وقد تناول حديث السفير ثالثة محاور حول السياق اإلقتصادي العام في بالده وماتعانيه 
من أزمات ذات صلة وكيفية مواجهتها، وعقب ذلك قام بالرد على أسئلة األعضاء.

ويمكن اإلطالع على التفاصيل على موقع المجلس على شبكة اإلنترنت.
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لقاء مع مدير مركز الدراسات االستراتيجية الفلسطيني برام هللا حول
»التطورات علي الساحة الفلسطينية وفرص عملية المصالحة الوطنية 

والمطروح من أفكار ومبادرات ارتباطاً بعملية السالم المتعثرة«

بتاريخ 28 نوفمبر 2018، دعا المجلس المصري السيد اللواء د.محمد المصري، 
التطورات علي  للحديث عن  برام هللا  الفلسطيني  االستراتيجية  الدراسات  مدير مركز 
أفكار  الشأن من  بهذا  يتعلق  الوطنية وما  المصالحة  الفلسطينية وفرص عملية  الساحة 
ومبادرات ارتباطاً بعملية السالم، وقد رافقه أ.د. أحمد رفيق عوض أستاذ العلوم السياسية 

بجامعة القدس، حيث ألقى كلمة تناولت رؤيته لهذه التطورات.
على صعيد العالقات الفلسطينية/ اإلسرائيلية ، أشار إلى ما يلي بصفة خاصة :

المعسكر  في  الموجود  االنقسام  بِشقين:  األمر  يتعلق  الفلسطيني،  الصعيد  علي  ـ   1

القضية  السياسي كهيكل كامل يمكن أن يحمي  النظام  ببناء  الخاص  الفلسطيني والشق 
الفلسطينية. وقد وقع  اإلنقسام في 14 يوينو 2007 ، أي قبل أكثر من أحد عشرعاماً 

ولألسف لم يحدث أي جديد في هذا األمر. 
وكمواطن فلسطيني، يعتقد أن أسباب هذا االنقسام ترجع إلى أن النخب الفلسطينية 
التي لم تُبدع أي وسائل للوصول التفاق مع بعضها البعض في إطار العمل المشترك 
األطراف  كل  تتحمل  لذلك  اإلسرائيلي.  العدو  علي صعيد  الُمخيفة  التهديدات  ظل  في 

الفلسطينية نتائج هذا االنقسام.
 2 ـ على صعيد الصراع الفلسطيني – اإلسرائيلي، أوضح أن الفلسطينيين كانوا يمنون 

النفس أن يبقي الصراع عربياً – إسرائيلياً، لكن تم اآلن تجاوز هذه الفكرة ألسباب عديدة 
منها :

الفلسطينيون -  أقام  كما  إسرائيل،  مع  سالم  معاهدات  أقامتا  واألردن  مصر  أن 
سالماً ناقصاً )أوسلو(.

أن المنطقة العربية اآلن، ولألسف، تسير في اتجاه التطبيع مع إسرائيل، وترى - 
في هذه األخيرة بوابتها وحمايتها من العدو المسمى »إيران«، ورأى أن التطبيع أسوأ 



المجلس المصري للشـئون الخارجـــية ــ التقـرير الســنوي 2018م 94

بكثير من أي اتفاقية سالم، فاتفاقية السالم كان مقابلها أرض أو حدود، والشعوب التي 
وقعت دولها معاهدات سالم لم تُطبع مع إسرائيل، على سبيل المثال ال يستطيع مواطن 

مصري أن يذهب للسفارة اإلسرائيلية لطلب فيزا والسفر إلسرئيل.

الفلسطيني واضح وهو موقف رافض  الموقف  أن  قال  القرن،  يتعلق بصفقة  وفيما 
لصفقة القرن وألي حلول سياسية مع إسرائيل قبل إعطاء الفلسطينيين حقوقهم. وأضاف 
واألمريكيين  اإلسرائيليين  مع  عظام«  »تكسير  لمرحلة  يذهبون  ربما  الفلسطينيين  أن 
يعتقد  بينما  قريباً،  الصفقة  يعلن عن  بأنه سوف  فترامب يصرح  القادمة،  المرحلة  في 
الفلسطينيين أنه لم يبق في الصفقة شيء حتى اآلن، فترامب أعطى القدس إلسرائيل، 
ويحارب وكالة غوث الاَلجئين، وأعطى أمن الحدود إلسرائيل، والمستوطنات ال تدخل 

في عملية السالم. وهذا يعني أن قضايا الحل النهائي لم تعد قائمة.
اللواء المصري والدكتور أحمد رفيق عوض  هذا ويمكن الرجوع إلى نص كلمة 

والمناقشات والتعقيبات على موقع المجلس على شبكة اإلنترنت.



95المجلس المصري للشـئون الخارجـــية ــ التقـرير الســنوي 2018م

وفود

UNTSO مقابلة ممثلي هيئة األمم المتحدة لمراقبة الهدنة

عقد بمقر المجلس بتاريخ31 يناير 2018 اجتماع مع وفد من هيئة األمم المتحدة لمراقبة 
الهدنة )UNTSO( ، حضره كالً من :

General Kristin Lund, UNTSO Head of Mission, Judy Hyltn, Senior 
Advisor, Nils Vindeson, Military Assistant, David Foley, Chief of 
Liaison Office Cairo .
    ومن أعضاء المجلس المصري حضره السفراء: د. منير زهران - رئيس المجلس، 
لشئون  الدائمة  اللجنة  منسق   - حسونة  ود.حسين  المجلس،  مدير   - سعد  عزت  ود. 

بالمجلس. األمريكيتين 
للهيئة  الرئيسي  المقر  أن  الهيئة، موضحة  وفد  رئيس  السيدة  تحدثت  البداية  في  ـ      
في مدينة القدس الشرقية وفرعها في مصر في اإلسماعيلية، وأنها البعثة الوحيدة في 
الشرق األوسط التي تراقب جميع اتفاقات وقف إطالق النار بين الدول الخمس إسرائيل 
من  الجنوبي  والجزء  الجوالن،  في  مراقبين  ولديها  واألردن.  وسوريا  ولبنان  ومصر 
البلدان المعنية والتحدث مع  السلطات والحكومات،  لبنان. والمهمة األخرى هي دعم 
وليس فقط الجيوش ولكن الجهات الفاعلة. واضافت أنهم بحاجة لتبادل المعلومات حول 
التطورات اإلقليمية مع أعضاء المجلس المصري للشئون الخارجية. وفي هذا السياق، 
اهتمت باالستماع إلى دور مصر في عملية المصالحة بين حركتي حماس وفتح. وما هي 
العقبات الرئيسية في هذا الشأن؟ وهل هناك العبين آخرين  يجب التحاور معهم إلتمام 

المصالحة.
النرويجية  والسفارة  الخارجية  بوزارة  المسئولين  قابل  وفدها  أن  فذكرت  واستطردت 
والسفارة األمريكية والمنسق اإلقليمي لألمم المتحدة، منذ يوم االثنين وحتى يوم الخميس 
أول فبراير، كما زاروا كالً من دمشق ولبنان والسعودية وجميعهم لديهم عالقات جيدة 

مع مصر.
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    وأضافت أنهم يعلمون أن مكافحة اإلرهاب تمثل أولوية بالنسبة لمصر، وأنهم يودون 
التعرف على وجهة نظر المجلس بالنسبة للدور اإليراني في سوريا وتداعيات القرار 

األمريكي بنقل السفارة األمريكية للقدس، وكيف سيؤثر ذلك على مصر واألردن. 
    ـ وقد رد السفير/ منير زهران بأن بيان الرئيس ترامب حول القدس يعقد األمور 
بالنسبة للفلسطينيين وللشرق األوسط، وهو مصدر إزعاج لنا والشعب ووسائط اإلعالم 
الذين يشعرون بخيبة أمل. وأضاف أن من مصادر القلق لنا موقف تركيا وموقف قطر. 
الذين تدعمهم  المسلمين  بتدخلهم في سوريا ودعم اإلخوان  حيث يعقد األتراك األمور 

قطر أيضاً.
   ـ ومن جانبه أشار السفير/ عزت سعد أن سياسة الخارجية األمريكية في المنطقة تعقد 
األمور وتجعل من مسألة تحقيق حل الدولتين أمراً صعباً للغاية، بعد وضوح االنحياز 
عملية  عن  راضية  ليست  إسرائيل  أن  وأضاف  إسرائيل.  تجاه  ترامب  إلدارة  الكامل 
المصالحة وتعمل على إفسادها، بحيث تظل تردد حجتها بأنه اليوجد شريك فلسطيني 
يمكن التفاوض معه كما أن النهج األمريكي تجاه القدس سيعطي الجماعات اإلرهابية 
لمواصلة إرهابها حيث يظل بقاء القضية الفلسطينية دون حل عادل سبباً رئيسياً  سبباً 

لحالة عدم االستقرار في المنطقة.
الهدنة   المتحدة لمراقبة  السفير حسين حسونة إلى أن هيئة األمم      ـ من جانبه أشار 
UNTSO تعتبر أقدم عملية سالم في العالم، حيث نشأت عام 1948، متسائالً عن عدد 
أفراد الهيئة وماإذا كان كافياً ألدائها مهامها، مضيفاً أنه يعلم أن ميزانيتها تقدر بنحو 68 

مليون دوالر أمريكي. وقد طلب بعض اإليضاحات في هذا الشأن.
والباقي من  دولياً  74 موظفاً  الهيئة تتكون من   بأن  الجنرال كريستين  ـ وقد ردت     
الموظفين المحليين، يوجد مكاتب للهيئة في كل من مصر، بيروت، دمشق. ويقع المكتب 

في األردن وإسرائيل في القدس الشرقية.
الهيئة جنسيات من كل من روسيا  تقدر كل عامين وأن لدى  الميزانية    وأضافت أن 
والواليات المتحدة والصين. وانضمت البلدان النامية لها في وقت الحق. وتدعم الهيئة 

بعثة حفظ السالم في الجوالن.  
   ـ هذا وقد تطرق النقاش إلى تداعيات قرار ترامب نقل السفارة على عملية السالم 
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األمن  تهديد  بمصادر  يتعلق  فيما  العربية  الدول  بمواقف  التباين  وكذلك  المنطقة،  في 
القومي العربي، مابين وجهة نظر تدافع عنها دول الخليج بقيادة السعودية ترى أن إيران 
تدافع عنها مصر ترى في إسرائيل  التهديد األساسي ووجهة نظر أخرى  هي مصدر 
المصدر الرئيسي للتهديد في ضوء أجندتها المعلنة وتمسكها باالستيطان وعدم استعدادها 
للتخلي عن قدراتها النووية العسكرية لصالح شرق أوسط خاٍل من أسلحة الدمار الشامل. 
بين  القيام بدور وساطة  أنه بوسع مصر  إلى  المجلس  السياق، أشار أعضاء  وفي هذا 

السعودية وإيران لتهدئة األوضاع ونزع فتيل مواجهة طائفية بين السنة والشيعة.
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زيارة الوفد الباكستاني للمجلس المصري للشئون الخارجية

ـ استقبل المجلس في 6 مارس 2018 كالً من: الدكتورة/Maria Sultan رئيس معهد جنوب آسيا   ـ
، The South Asian Strategic Stability Institute  )SASSI ( لالستقرار االستراتيجي

 والسيد/ Nadeem Ashraf القنصل العام بالسفارة الباكستانية بالقاهرة.
جاءت أعمال اللقاء- بترتيب من سفارة باكستان بالقاهرة- الستطالع رأي المجلس 
بالنسبة لجدول أعمال منتدى دولي لألعمال يتولى الجانب الباكستاني عقده في القاهرة 
بدايات مايو أو أواخر يونيو 2018، بالتزامن مع العيد الـ70 إلقامة العالقات الدبلوماسية 

بين مصر وباكستان. 
- أوضحت السيدة/ماريا سلطان أنه بحكم كونها عضواً في اللجنة المنظمة للمنتدى، 
البلدين مثل هيئة  العام والخاص من  القطاعين  فإنهم يخططون لمشاركة منظمات من 
االستثمار وهيئة الصناعة في البلدين والشركات الرائدة في مجاالت التجارة والصناعات 

الصغيرة والمتوسطة ورجال األعمال....إلخ.
وأضافت أنه بحكم كون البلدين ضمن الدول الواقعة في إطار مبادرة الحزام والطريق 
هرمز  مضيق  عبر  يمر  والذي  الحرير،  لطريق  االقتصادي  الحزام  وتحديداً  الصينية 
وخليج عدن وقناة السويس ) يبلغ نصيب كل منها من التجارة العالمية نسب 17.7 %  
و 6.5 %  و 11.5 %  علي التوالي (، سيكون تركيز الندوة على تعظيم االستفادة من 
هذه المبادرة بحيث يصبح مينائي السويس وجوادر “Gwadar” الباكستاني من ضمن 
الموانئ الكبرى في العالم، وهو مايستوجب دراسة األبعاد األمنية والتحديات ذات الصلة 
التي تواجه المرور والتجارة عبر هذه المناطق وسبل تشجيع االستثمارات المشتركة، 
مشيرة إلى أنهم سيبدأون بعقد هذا المنتدى مع مصر هذا العام ثم مع السعودية فإيران 

فتركيا، وأخيراً مع الصين عام 2019.
 8 خالل  من  المنتدى  أعمال  تجري  أن  يتصورون  أنهم  سلطان  السيدة  وأوضحت 
 / النقل   ( قضايا:  بحث  تتولى  وباكستان  من مصر  مشتركة  برئاسة  عمل  مجموعات 
والمناطق االقتصادية الحرة / المشروعات الكبرى / المشروعات الصغيرة والمتوسطة 
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/ الموارد الطبيعية / البنوك والتمويل / االقتصاد الرقمي / التصنيع الحربي / مجموعة 
عمل لبحث قضايا مكافحة اإلرهاب....إلخ (.

- أشار السفير/ د.عزت سعد –مدير المجلس، أنه بوسع اللجنة المنظمة االستفادة من 
2017 حول “ االستثمار الصناعي  الذي تم تنظيمه في إبريل  الناجح  المؤتمر  أعمال 
والتجاري لتجمع دول الحزام والطريق” بين جمعية رجال األعمال المصريين واالتحاد 
وبمشاركة  والصناعة  التجارة  وزير  رعاية  تحت  الصناعية،  لالقتصاديات  الصيني 
وزراء التخطيط والنقل والطاقة وغيرهم ، بجانب عدد من البنوك ومؤسسات التمويل 
مثل بنك التنمية الصيني والبنك الصناعي والتجاري الصيني )ICBC(  وبنوك مصرية 

عديدة.
وأضاف السفير سعد أنه شارك في أعمال المؤتمر والحظ مشاركة هيئة االستثمار 

الباكستانية.
رجال  جمعية  مسئولي  مع  لقاءات  رتبت  بالفعل  بأنها  سلطان  السيدة  علقت  وقد  ـ 
األعمال المصريين، وأنها ترجو من المجلس موافاتها بالجهات أو الشخصيات المصرية 
التي يمكنها تقديم المشورة ارتباطاً بالتحضير لهذا المؤتمر. وبالفعل قدم المجلس بعض 
المعلومات التي طلبها الوفد الباكستاني، ُمعرباً عن استعداده للمشاركة النشطة في أعمال 

المنتدى المزمع عقده في وقت الحق من هذا العام.
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SIIS لقاء وفد معهد شانغهاي للدراسات السياسية

بتاريخ 22 إبريل 2018، استقبل المجلس وفداً من معهد شنغهاي للدراسات الدولية، 
برئاسة البروفيسورYe Qing) نائب مدير المعهد( والبروفيسور Li Weijian الخبير 
بجانب  بالمعهد،  إجتماعي  باحث    Wang Yuzhu والبروفيسور   بالمعهد،  والباحث 
  Wang/السيد الصينية  الخارجية  بوزارة  السياسي،  التخطيط  بقسم  ثالث،  سكرتير 
Senhao. وضم وفد المجلس كُل من السفير/ د. عزت سعد -مدير المجلس، والسفير/ 
علي الحفني - منسق اللجنة الدائمة للشؤون اآلسيوية بالمجلس، والسفير هشام الزميتي- 
أمين عام المجلس، والسفير مجدي عامر، والسفير عبد الفتاح عز الدين عضوي المجلس.
التي  المنتظمة  الدورية  باللقاءات  سعادته  عن   Prof.Ye بإعراب   اللقاء  بدأ   •
يعقدها معهد شنغهاي مع المجلس المصري للشئون الخارجية للتشاور وتبادل وجهات 
النظر حول القضايا اإلقليمية والدولية ذات اإلهتمام المشترك، السيما القضايا اإلفريقية 
والعربية، بجانب عالقات التعاون الثنائي في مختلف المجاالت. وأضاف أنه في ضوء 
حضوره  يأتي  فقد  القادم،  يونيو  في  بكين  في  الصيني  العربي  التعاون  منتدى  انعقاد 
أن  إلى  مشيراً  المطروحة،  القضايا  بشأن  المجلس  نظر  لوجهات  لالستماع  للقاهرة 
شنغهاي ستستضيف معرضاً دولياً كبيراً في الفترة من 5 إلى 10 نوفمبر القادم سيقام 

على هامشه ندوة حول العالقات العربية الصينية.

• رحب السفير/ عزت سعد بالوفد الصيني، مشيراً إلى ورقة السياسة الصينية تجاه 
الدول العربية التي طرحها الرئيس الصيني أمام جامعة الدول العربية في يناير 2016 
للعالقات العربية  أن هذه الورقة تمثل إطاراً جيداً  على هامش زيارته للقاهرة، مؤكداً 
عن  فضالً  واألمنية،  والثقافية  واالقتصادية  السياسية  المجاالت  مختلف  في  الصينية 
التصور الصيني لبعض المبادرات العمالقة التي اقترحتها بكين خالل السنوات األخيرة 

وعلى رأسها مبادرة الحزام والطريق، وأهمية الشرق األوسط ارتباطاً بهذه المبادرة. 

وقد عرض مدير المجلس التحديات التي تواجهها الدول العربية حالياً واألزمات 
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في كل من سوريا والعراق وليبيا واليمن وعدم وجود رؤية عربية موحدة حول المصادر 
المهٍددة لألمن القومي العربي، حيث ترى بعض الدول أن مصدر التهديد الرئيسي هو 
إيران، بينما ترى مصر أن إسرائيل ماتزال هي الخطر األكبر في ظل سياسات العدوان 

واالستيطان ورفض أية جهود لتحريك عملية السالم.
المنطقة  في  األمريكية  المتحدة  الواليات  سياسات  إلى  سعد  السفير  أشار  كذلك 
وإفتقادها ألية رؤية واضحة حول مشكالت المنطقة، بل والعمل على إثارة المزيد من 
الفوضى فيها، بحيث لم تعد األولوية بالنسبة لها مكافحة اإلرهاب، وإنما حماية سياسة 

إسرائيل العنصرية مثل اإلعالن عن القدس عاصمة إلسرائيل.
موقع  على  خالله  الزمالء  ومداخالت  اللقاء  تفاصيل  على  اإلطالع  ويمكن  هذا 

المجلس على شبكة اإلنترنت.
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CICIRزيارة وفد من المعهد الصيني للعالقات الدولية المعاصرة

في  المماثلة  الفكر  ومراكز  المجلس  بين  المتبادلة  والشراكات  الزيارات  إطار  في 
الصين، زار وفد من المعهد   الصيني للعالقات الدولية المعاصرةCICIR، المجلس في 
الفترة من 15 إلى 18 أكتوبر 2018، حيث عقدت جلسة مباحثات يوم الثالثاء الموافق 

16 أكتوبر 2018، بمقر المجلس.
 وضم وفد المجلس السفراء :د. منير زهران رئيس المجلس، د.عزت سعد مديره، 
هشام الزميتي األمين العام وعلي الحفني منسق اللجنة الدائمة للشؤون اآلسيوية بالمجلس، 
 Prof. :ومحمد توفيق ومجدي عامر أعضاء المجلس، بينما ضم الوفد الصيني كل من
  Tang Tianbo/والسيدة Gong Zheng/نائب مدير المعهد ، والسيد Liao Baizhi

الباحثين بالمعهد.
بدأت أعمال اللقاء بترحيب السفير منير زهران رئيس المجلس بالحضور، ومستعرضاً 

لبنود جدول األعمال المتفق عليها قبيل الزيارة، والتي شملت:
الرئيس  زيارة  أعقاب  في  وذلك  الصينية،  المصرية  الثنائية  العالقات  تطورات   -

السيسي األخيرة لبكين للمشاركة في أعمال منتدى التعاون الصيني/ اإلفريقي.
- تقييم لنتائج أعمال المنتدى، وآخر التطورات الخاصة بمبادرة الحزام والطريق.

- السياسة الخارجية األمريكية وقضايا المنطقة.
ويمكن اإلطالع على محضر إجتماع وفد المعهد بأعضاء المجلس وتفاصيل ماتم 

تناوله على موقع المجلس على شبكة اإلنترنت.
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لقاء مع وفد برئاسة السفير الصيني المعني
بمنتدى التعاون الصيني/العربي

الصيني  السفير  برئاسة  وفداً  بمقره  المجلس  استقبل   2018 ديسمبر   10 بتاريخ 
إطار  في   ، Li Chengwen/ السيد  العربي  الصيني  التعاون  منتدى  بشؤون  المعني 

زيارته الحالية للمنطقة والتي شملت موريتانيا وتونس بجانب مصر.
 وقد ضم الجانب المصري كالً من السادة السفراء: د. منير زهران رئيس المجلس، 
د. عزت سعد مدير المجلس، هشام الزميتي أمين عام المجلس، علي الحفني منسق اللجنة 
الدين زايد،  ومجدي عامر سفيرنا  بدر  د. محمد  بالمجلس،  اآلسيوية  للشؤون  الدائمة 

السابق لدى بكين.
وقد تطرق لموضوعات: الموقف الصيني من التعاون العربي الصيني، مبادرة الحزام 

والطريق، والتطورات التي تشهدها منطقة الشرق األوسط، ورؤية الجانب الصيني لها.
- وقد بدأت أعمال اللقاء بترحيب رئيس المجلس بالحضور مؤكداً أهمية التواصل 
مع الجانب الصيني وتبادل وجهات النظر فيما يتعلق بتطورات األوضاع في منطقتي 

الشرق األوسط وشرق آسيا.
- أكد السفير  Li أن الصين التزال تواجه العديد من التحديات، وأن هناك الحاجة 
سمات  ذات  تحديات  أنها  موضحاً  الداخلية،  التحديات  لمواجهة  الجهد  من  مزيد  لبذل 
مشتركة تعاني منها مصر وعدد من دول المنطقة. وأضاف أنه من هذا المنطلق كانت 
مبادرة الصين بتأسيس منتدى التعاون العربي الصيني بهدف توفير منصة أعمق لمناقشة 
إقامة  للمجلس، مقترحاً  الهدف من زيارته  المشترك، وهو ذات  القضايا ذات االهتمام 
عالقة للتعاون بين المجلس والمركز الصيني/ العربي للدراسات والتنمية  والذي تأسس 
عام 2016 وتم تفعيل أنشطته عام 2017، ومقره مدينة شانغهاي، والذي على الرغم  
من حداثة إنشائه، إال أنه نجح في تنظيم العديد من المؤتمرات والندوات وورش العمل، 
وأنه من المقرر التوسع في أنشطته وتعزيز تبادل الخبرة مع مراكز الفكر المصرية فيما 

يتعلق بموضوعات اإلصالح والتنمية في العالم العربي.
وحول المنتدى الصيني العربي الذي تم تأسيسه عام 2004 فهوبمثابة منصة للتعاون 
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بين الصين وجامعة الدول العربية، ويتضمن هيكله التنظيمي عدة آليات أبرزها إجتماع 
على مستوى الوزراء وآخر لرجال األعمال وآلية للحوار بين الثقافتين الصينية والعربية، 
خاصة وأن الصين تنظر للدول العربية باعتبارها جزءاً مهماً من العالم النامي وتلعب 

دوراً هاماً في منطقة الشرق األوسط.
واستعرض السفير Li ماأسماه بالنهج الصيني االشتراكي الذي تتمسك الصين به في 
كافة عالقاتها مع شركائها، منوهاً ألن هذا النهج يتمتع بخصائص االشتراكية بما يتالئم 
مع متطلبات العصر والخصوصيات الصينية وتجربتها الخاصة في اإلصالح والتنمية 
والبناء اإلقتصادي، فبعدما كان يتم التركيز على سرعة النمو يُهتم اآلن بجودة النمو. 
وأضاف أنه بعد أربعة عقود من تطبيق اإلصالح والتنمية تحتل الصين المرتبة الثانية 

عالمياً كقوة إقتصادية واألولى كقوة تجارية. 
تتمتع  دولية  عالقات  إقامة  إلى  الصين  تسعى  الخارجية،  السياسة  صعيد  وعلى 
الصيني  الدعم  استمرار  أكد  فقد  المنطقة،  بشئون  يتعلق  فيما  أما  واالستقرار،  بالسالم 
الثابت للحقوق العربية العادلة وعلى رأسها الحق الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة على 
القطبية واالستفادة  بالتعددية  الصين  تؤمن  الدولي  الصعيد  1967. وعلى  يونيو  حدود 
والتنوع  التعدد  والمعلوماتي خاصة وأن  الثقافي  التبادل  تعزيز  العولمة في  من عصر 
أحد أهم المميزات التي تميز الدولة الصينية ، معرباً عن الرفض الصيني لممارسات 
ماأدانته  وهو  للصين  الداخلية  الشؤون  في  تدخل  وأي  التجارية،  والحمائية  الهيمنة 
لإلجراءات  الغربية  الحكومات  بعض  انتقاد  من  مؤخراً  الصينية  المركزية  الحكومة 
الصينية المتخذة إزاء إقليم “شينجيانغ”، خاصة وأنها قضايا التتعلق بالعرق او بالدين 
المنطقة تعاني منذ  تلك  تتعلق بخطوات مكافحة االرهاب والتطرف ، خاصة وأن  بل 
تسعينات القرن الماضي، من الحوادث اإلرهابية واتخذت الحكومة الصينية إجراءات 
عديدة لمكافحتها وتعزيز السالم واألمان للشعب الصيني هناك. وبجانب التدابير األمنية، 
تقوم الصين بتوفير برامج للتدريب المهني لمواجهة األفكار المتطرفة ، مضيفاً أن تلك 
الجهود مماثلة للجهود المبذولة من الحكومة المصرية في العديد من المحافظات لمكافحة 

االرهاب وتحقيق االستقرار وتصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة.
الصيني عليها  الضيف  المجلس وتعقيب  هذا ويمكن اإلطالع على مداخالت وفد 

على موقع المجلس على شبكة اإلنترنت.
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الفصل الثالث

زيارات خارجية
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زيارة وفد المجلس المصري للشئون الخارجية
للصين في الفترة من 7 إلي 11 مايو 2018

بناء على دعوة جمعية الصداقة الصينية، زار وفد المجلس الصين في الفترة من 7 إلى 
11 مايو 2018، بناء على موافقة مجلس اإلدارة حيث تشكل الوفد من السادة السفراء:  د. 
منير زهران، هشام الزميتي، د.عزت سعد وعلي الحفني. وترأس الوفد الصيني السيد/  
Chen Zhiminرئيس الجمعية الصينية للصداقة وعضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي 
للحزب  المركزية  اللجنة  في  والقانونية  االجتماعية  الشئون  لجنة  مدير  ونائب  الصيني 
الصينية  الجمعية  مدير   Wang Shijie السيد/  من:  كالً  وعضوية  الصيني،  الشيوعي 
للصداقة والمبعوث الصيني السابق للشرق األوسط، والسيد/ Yin Gang الباحث بمعهد 
إفريقيا وغرب آسيا باألكاديمية الصينية للعلوم اإلجتماعية، والسيد/Wang Lincong نائب 
للعلوم االجتماعية، ومدير مكتب  الصينية  باألكاديمية  آسيا  إفريقيا وغرب  مدير معهد 
للدراسات  بكين  بجامعة  العربية  اللغة  أستاذ   Dia Xiaoqi/والسيد الدولية،  العالقات 
للصداقة،  الصينية  للجمعية  العام  السكرتير  نائب   Chen Shaoxin/والسيد الدولية، 

والسيد/Gu Fan نائب السكرتير العام للجمعية الصينية للصداقة.  
و تضمن برنامج الزيارة المشاركة في ندوة عن » القضايا االجتماعية المصرية / 

الصينية … االستقرار والتنمية «، ومستقبل عالقات الصين بمصر والمنطقة.
الندوة  خالل  المجلس  أعضاء  ومداخالت  الزيارة  تفاصيل  على  التعرف  ويمكن 

وماخلصت إليه من توصيات على موقع المجلس على شبكة اإلنترنت.
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الفصل الرابع

مشاركات األعضاء
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مشاركة السفير د. عزت سعد في ندوة بمعهد التخطيط القومي

المجلس، في أعمال  السفير/د. عزت سعد مدير  2018، شارك  11 فبراير  بتاريخ 
الدين،عضو  جمال  د.هبة  من  مقدمة  ورقة  حول  القومي  التخطيط  معهد  نظمها  ندوة 
كامنة  ومخاطر  جديد  مسار  الروحية...  الدبلوماسية  »مفهوم  حول  المجلس، 
 ، بالمعهد  التدريس  هيئة  أعضاء  بمشاركة  وذلك  القرار«،  لصانع  بديلة  وسياسات 

وعدد من أعضاء المجلس، وبعض الزمالء من وزارة الخارجية.

وقد سعت السيدة مقدمة الورقة إلى محاولة إثبات أنه بجانب الدبلوماسية التقليدية، 
من   - تستهدف  والتي  )الدينية(  الروحية  بالدبلوماسية  أسمته  لما  واضح  هناك صعود 
وجهة نظرها- النظر إلى الدين باعتباره مصدر للحل. والحل السياسي ليكون مصدر 
اإلبراهيمية  الديانة  يسمى  ما  إطار  في  الدولي،  المستوى  على  القرار  واتخاذ  للحكم 
العالمية التي بدأت محاوالت تطبيقها داخل األراضي المحتلة بواسطة منظمة األونروا 
لتغيير هوية القدس لتصبح عاصمة للدولة اإلبراهيمية، لكن هذا المدخل يجب االستفادة 
منه ومجابهته في ذات الوقت. االستفادة عبر النظر إلى التعايش الخدمي، والتحول من 
المشتركة  والمصلحة  التعايش  إلى  تدعوا  التي  المشتركة  الخدمات  منطق  إلى  الحوار 
والسلم المجتمعي. وإعادة تقييم لدور ومهمة بعض المؤسسات واستحداث سبل جديدة 
للتفاوض، وإقامة شراكات مع شركاء جدد تحت راية المصالح الروحية المشتركة لخدمة 
قضية العروبة، ومصالح العالم اإلسالمي والدفاع عن القدس وتوحيد الصف. ومجابهتها 
والتصدي لها عبر خلق جبهة لالستعداد والمقاومة، والترويج للنموذج المصري السمح. 
وإعادة النظر إلى بعض القضايا التي تسبب إحتقان مجتمعي وحلها من منطلق التعاون 

الروحي الخدمي في ظل الدولة المدنية المصرية.

وقد أكد السفير سعد خالل كلمته على النقاط التالية :

والعالقات  العام  الدولي  القانون  قواعد  من  للعديد  وفلسفية  دينية  جذوراً  هناك   1 ـ  أن 
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الدولية، بما فيها على سبيل المثال: حقوق اإلنسان والحريات األساسية وقواعد القانون 
الدولي اإلنساني.. وغيرها.

2 ـ  هناك خلطاً واضحاً في الورقة فيما يتعلق بالمفاهيم، وعلى سبيل المثال: هناك فروق 

بين الدبلوماسية التقليدية، سواء كانت ثنائية أو متعددة األطراف، والدبلوماسية العامة 
)وقد خلطت الورقة بين المفهومين(.
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مشاركة السفير د. عزت سعد في ندوة بالمركز المصري للدراسات 
والبحوث الكردية

بتاريخ 24 فبراير 2018، شارك السفير/د. عزت سعد  مدير المجلس، في أعمال 
ندوة نظمها المركز المصري للدراسات والبحوث الكردية، والذي يديره د.رجائي فايد 
عضو المجلس، حول » فكرة السيد عبد اهلل  أوجالن رئيس حزب العمال الكردستاني 
)PKK( بشأن األمة الدميقراطية كبديل عن اجتاه األكراد نحو االنفصال عن الدول 

التي يقيمون فيها )العراق، سوريا، تركيا، إيران(”.

العراقيين، عدد من  األكاديميين  بعض  بجانب  وذلك  الندوة،  أعمال  في  وقد شارك 
األكاديميين والخبراء من بينهم أعضاء في المجلس، بما فيهم عدد من األكراد المقيمين 

بالقاهرة.

تمحورت مداخلته حول حقيقة أن النظام الدولي منذ مابعد الحرب العالمية الثانية، 
استقر على عدم االعتراف بحق االنفصال ألي من مجموعات األقليات أينما وجدوا .

االستعمار  تحت  الواقعة  لألقاليم  المتحدة  األمم  نظام  اعترف  السياق،  هذا  وفي 
المصير  تقرير  في  بالحق  االنتداب  لنظام  الخاضعة  أو  االستعمار  تحت  الخاضعة  أو 
واالستقالل. وأضاف السفير سعد أن أساس النظام الدولي هنا يقوم على فكرة أنه متى تم 
احترام حقوق اإلنسان وحرياته األساسية دون تمييز على أساس العرق أو العقيدة الدينية 
أو اللون او الجنس، فإنه المجال إلقرار نظام خاص بحماية األقليات على النحو الذي 

ساد في عهد عصبة األمم وكان أحد أسباب انهيار العصبة.

وقد أخذت بهذا التوجه، ليس فقط منظمة األمم المتحدة، بل وأيضاً كافة المنظمات 
الدولية اإلقليمية بما فيها منظمة مجلس أوروبا.



المجلس المصري للشـئون الخارجـــية ــ التقـرير الســنوي 2018م 114

تقرير المجلس المصري للشئون الخارجية عن الدورة الثانية للجنة 
التحضيرية لمؤتمر مراجعة معاهدة منع االنتشار النووي 

جنيف، من 23 أبريل إلى 4 مايو 2018

1- فى الفترة ما بين 23 إبريل و4 مايو 2018، ُعقَِدت الدورة الثانية للجنة التحضيرية 
في جنيف، متابعةً للجنة التحضيرية األولى التي عقدت في فيينا في مايو 2017، في إطار 
اإلعداد لمؤتمر مراجعة معاهدة منع االنتشار النووي الُمزَمع عقده في عام 2020، وهو 
المؤتمر الذي يصادف العيد الخمسين لدخول هذه المعاهدة حيز النفاذ عام 1970، بعد أن 
نهائي لتلك المعاهدة بدون مراجعتها مراجعة جادة  تم في عام 1995 اتخاذ قرار المد الالَّ
ية، وهو المد الذي دفعت به الواليات المتحدة دفعاً العتماده، استناداً إلى قراٍر  وموضوعَّ
الشامل في  الدمار  النووي وغيره من أسلحة  آخر عن إنشاء منطقة خالية من السالح 
لت منه الواليات المتحدة في  منطقة الشرق األوسط والذي لم يتم تنفيذه حتى اآلن، ثم تنصَّ
اجتماع اللجنة التحضيرية الثانية، رغم أن الجمعية العامة اتخذت قراراً سنوياً منذ عام 
1974 بإنشاء تلك المنطقة، وأكده قرار مؤتمر عام 1995 وتم توسيع نطاقه ليشمل ليس 
فقط األسلحة النووية وإنما كافة أسلحة الدمار الشامل. ومنذ ذلك الحين لم يتم تنفيذ أٍي 
من تعهدات الدول النووية في مجال نزع السالح النووي وتحقيق عالم خاٍل من السالح 

النووي أو فيما يتعلق بمنطقة الشرق األوسط. 
و2010  و2005   2000 أعوام  أربعة؛  مؤتمراٌت  ُعقَِدت   1995 عام  ومنذ   -2
و2015، نجح منها مؤتمران ُعقِدا عاَمي 2000 و2010 وفشل مؤتمران آخران ُعقِدا 
عاَمي 2005 و2015. ويرجع السبب في فشل المؤتمَرْين األخيَرْين إلى الفشل في تنفيذ 
إنشاء منطقة الشرق األوسط الُمَشار إليها، وعدم تنفيذ تعهدات الدول النووية فيما يتعلق 
بتنفيذ الخطوات وخطط العمل الخاصة بنزع السالح النووي والتي جاءت في الوثيقتَْين 
الختاميتَْين لمؤتمَري عاَمي 2000 و2010، ويرجع سبب ذلك إلى افتقاد حسن النية لدى 
الدول النووية، وألنه لم يتم تحديد إطار زمني لتنفيذ هذه التعهدات أو لتنفيذ قرار الشرق 
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األوسط، ولم تتوفر اإلرادة السياسية لتحقيق هذه المعاهدة وبخاصة نزع السالح النووي، 
وكذلك بالنسبة لصياغة المادة السادسة من المعاهدة بالتفاوض المبكر حول نزع السالح 
النووي »At an early date«، وهو مايمثل سراباً استخدمته الدول النووية للتحلل من 

التزامها بتحقيق ذلك الهدف.
على ضوء ماتقدم، جاءت مداوالت اللجنة التحضيرية الثانية في جنيف، والتي  ـ   1

شارك فيها نيابة عن المجلس المصري للشئون الخارجية السفير/ د. منير زهران رئيس 
المجلس، ود. سيد بهي الدين عبد الحميد الرئيس السابق لهيئة محطات الطاقة النووية، 

ود. يسرى أبو شادى المفتش السابق بالوكالة الدولية للطاقة الذرية.

الدورة  هذه  أعمال  المجلس عن  رئيس  السفير  السيد  تقرير  إلى  الرجوع  ويمكن 
) النواحي اإلجرائية- المداوالت- نتائج الدورة وتقييُم لها( على موقع المجلس على 

شبكة اإلنترنت.
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مشاركة السفير/ د. عزت سعد في أعمال الندوة الدولية الرابعة حول 
الحوكمة الحديثة في الفترة من 14-15 مايو 2018 

مدير  سعد-  عزت  د.  السفير/  شارك   ،  2018 مايو   15 و   14 يومي  مدى  على 
 Hangzhou المجلس، في أعمال الندوة الدولية الرابعة حول الحوكمة الحديثة، بمدينة
جنوب شرق الصين، بناًء على دعوة من المعاهد الصينية للدراسات الدولية المعاصرة 
المعلومات...نافذة نحو  CICIR، وذلك بورقة عمل بعنوان »الدبلوماسية في عصر 

حوكمة رشيدة«، تضمنت ثالث نقاط رئيسية على النحو التالي:
1- تعريف الحوكمة الرشيدة، وعالقتها بالدبلوماسية في ضوء عصر المعلومات، 
وفي ضوء التحديات التي تواجهها في ظل التطبيقات الغربية والتي يمكن وصفها بأنها 

أشكال سيئة للحوكمة.
2- معايير الحوكمة الرشيدة في عصر المعلومات، ارتباطاً بالممارسة األمريكية في 

عهد اإلدارة األمريكية الجديدة.
3- مناقشة بعض األفكار الخاصة بكيفية تحقيق الفعالية في ظل الدبلوماسية الرقمية. 
وقد أكد سيادته على أن الحوكمة الرشيدة والفعالة أحد الطرق األساسية لصناعة القرار 
بمزيد من العدالة والفعالية، وذلك وفقاً للمعايير التي حددتها األمم المتحدة، بأن الحوكمة 
والشمولية  والمشاركة  القانون  وحكم  والشفافية  بالمحاسبة  تتسم  أن  “البد  الرشيدة 

والشرعية والكفاءة والعدالة”. 
- كما نوه إلى أن الدبلوماسية الرقمية”Digital Diplomacy” هي إحدى النتائج 
العملية للتطور الذي طرأ على العمل الدبلوماسي نتيجة للتقدم التكنولوجي الذي يشهده 

العصر الحديث، والتي بدورها أثرت على المفاهيم السياسية ونظم الحكم والفاعلين.
المعلومات  تحيز في عصر  الغربي من  المجتمع  مايشهده  استعرض سيادته  - كما 
واالفتقار لمعايير الحوكمة الرشيدة في ظل الدعوة للعزلة بدالً من االنفتاح، كما تدعو 
تدعو  والتي  كالصين  أخرى  مجتمعات  على خالف  وذلك  الجديدة،  األمريكية  اإلدارة 
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لمزيد من الجهد من أجل العمل على تعزيز التنمية المشتركة والمنافع المتبادلة في إطار 
مبادرة الحزام والطريق، وهو مايبرز من خالل:

في  المعلومات  مصداقية  وعدم  الغربية  اإلعالم  وسائل  في  التحيز  من  مزيداً   -   
بعض األحيان وتداول معلومات مزيفة، وهو مايتجلى في تناول وسائل اإلعالم الغربية 

للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي وفي المظاهرات في قطاع غزة .
- القوة في مواجهة االلتزامات القانونية، وهو مايبرز في تهديدات اإلدارة األمريكية 
باالنسحاب من االتفاق النووي اإليراني رغم التزم القوى األخرى به، فضالً عن إعالن 
اإلدارة األمريكية االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل بالمخالفة لكافة القوانين والقواعد 
وحل  مواجهة  في  المتحدة  الواليات  مصداقية  على  مايؤثر  وهو  الصلة،  ذات  الدولية 

أزمات المنطقة.
الواليات  االقتصادي، من خالل فرض  التعاون  مواجهة  في  االقتصادية  الحرب   -
المتحدة رسوماً جمركية على السلع والمنتجات الصينية واالستثمار الصيني في الواليات 
المتحدة، وعلى حلفائها الغربيين أيضاً، وهو مايدفع لمزيد من الصدام والحروب التجارية 

تؤثر على االقتصاد العالمي ونظام التجارة الدولية.
المتحدة  الواليات  قادتها  التي  الثالثية  الغربية  فالضربة  لالستعمار،  الجديد  العهد   -
وبريطانيا وفرنسا تنذر ببدء عهد جديد من االستعمار وتهديد استقرارالدول و سالمتها 

ووحدتها اإلقليمية والتي تم تأكيدها في ميثاق األمم المتحدة.
خالل  من  المعلومات،  لعصر  الدبلوماسية  مواكبة  كيفية  بتناول  حديثه  واختتم   -
مفهوم  يتجاوز  وأنه  خاصة  وأدواتها،  الرقمية  الدبلوماسية  مفهوم  تحديد  على  العمل 
الخاصة  والمهارات  الكفاءة  رفع  على  والعمل  اإلجتماعي،  التواصل  وسائل  استخدام 
بالدبلوماسيين، مع العمل على وضع استراتيجية خاصة لنشر المفهوم ووضع األدوات 

الخاصة بتحسين وتعزيز استخدامها.
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تقرير السفير/ د.حسين حسونة
حول  مشاركته في بعض أنشطة األمم المتحدة في مجال القانون الدولي 

خالل الفترة من إبريل وحتى يونيو 2018 ، شارك السفير/ د. حسين حسونة  في 
لجنة  إطار  في  ، سواء  الدولي  القانون  في مجال  المتحدة  األمم  أقامتها  متعددة  أنشطة 

القانون الدولي أو الجمعية العامة أو مجلس األمن .

مع  لقاءات  وأجرى  الخارجية  للعالقات  األمريكي  للمجلس  اجتماع  في  شارك  كما 
عدد من أعضائه وقياداته، فضالً عن إلقاء محاضرة في جامعة سان فرنسيس بنيويورك 
بدعوة من الدكتور ياسين العيوطي، تناول فيها نشاط المجلس في مجال متابعة القضايا 

اإلقليمية والدولية .

المنظمة  مقر  من  كل  في  العام  هذا  المتحدة  األمم  إحتفال  األنشطة  هذه  أبرز  ومن 
السبعين إلنشاء  السنوية  بالذكرى  في جنيف،  األوروبي  ومقرها  نيويورك  في  الدولية 
في   2018 مايو   21 في  احتفال رسمي  أقيم  المناسبة  . وفي هذه  الدولي  القانون  لجنة 
 ، المتحدة  لألمم  القانوني  والمستشار   ، العامة  الجمعية  رئيس  خالله  تحدث  نيويورك 
والمستشار   ، العامة  بالجمعية  السادسة  اللجنة  ورئيس  الدولي،  القانون  لجنة  ورئيس 

القانوني لوزارة الخارجية األمريكية ممثالً لدولة المقر.

هذا ويمكن اإلطالع على تقرير السفير/د. حسين حسونة على موقع المجلس على 
شبكة اإلنترنت.
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تقرير موجز عن مشاركة د. يسري أبو شادي في أعمال المؤتمر الثاني 
والستين للجمعيه العامه للوكالة الدولية للطاقة الذرية

في الفترة من 17-21 سبتمبر2018 

   في الفترة )17-21( سبتمبر 2018، شارك الدكتور/ يسري أبو شادي عضو المجلس 
والستين  الثاني  المؤتمر  أعمال  في  سابقاً،  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  مفتشي  وأحد 
للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث حرص على تقديم تقرير حول أعمال 

اللقاء، وكان من أهم ماتمت اإلشارة إليه:

-  دعي لحضور المؤتمر أعضاء الوكالة الـ 170 دولة وكان منهم فقط 157 دولة لهم 
الحق في التصويت على القرارات حيث أن هناك 13 دولة لم تِف بالتزاماتها المادية  تجاه 
الوكالة وتم اختيار السفيره/ مارتا جياكوفا من سلوفاكيا  لرئاسة المؤتمر، وقد شاركت 
مصر بوفد عالي المستوى برئاسة د.محمد شاكر وزير الكهرباء، والسفير/ عمر عامر 
سفير مصر في النمسا وعدد من رؤساء الهيئات النووية في مصر وكذا وزارة الخارجية .

المؤتمر دون مناقشة أو تصويت متضمنة بند القدرات النووية  أجندة  على  ووفق   - 

اعتمدت  كما  ً رغم اعتراض إسرائيل.   اإلسرائيلية والذي قدمته الدول العربية الحقا
دوالر  ميزانية الوكالة للعام القادم وبلغت 371 مليون دوالر باإلضافة إلى 86مليون 

مشاركة تطوعية أغلبها من الواليات المتحدة للتعاون الفني. 

ألقى د.شاكر كلمة مصر في الجلسة الصباحية األولى تحدث فيها عن قرب بناء   - 
محطة الضبعة النووية وتوقيع اتفاقيات هندسية لبناء المفاعالت وتوريد الوقود في 
ديسمبر2017،  وأن مصر في انتظار زيارة وفد من خبراء الوكالة لموقع الضبعة 
وحاجة مصر للطاقة من مختلف المصادر .كما تحدث عن أنشطة مصر النووية خاصة 
أنشطة مفاعل األبحاث الثاني وإنتاج النظائر المشعة وزيادة طاقة المعجل  النووي .كما 
طالب الوزير بأهمية انضمام كافة دول منطقه الشرق األوسط بمعاهدة منع االنتشار 
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النووي وإخضاع كافة المنشآت النووية تحت تفتيش الوكالة . 

 -هاجم المندوب اإلسرائيلي بشدة كافة الدول العربية لعدم تعاونها في مجال أمن 

المنطقه ولتقديم بند القدرات النووية اإلسرائيلية وخص باالسم إيران وسوريا .وفي 
مداخلة أخرى له ذكر أن هناك أربع دول في المنطقة التلتزم بنظام الضمانات كتبرير 
وألول مرة في هذا المؤتمر يذكر أسماء هذه الدول صراحة  لرفض البند العربي . 

بالترتيب إيران –  سوريا – ليبيا – العراق. 

-كما هو الحال كل عام، قدمت مصر مشروع قرار عن تطبيقات نظام ضمانات الوكالة 

وإخالء منطقة الشرق األوسط من األسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، وهو القرار 
الذي اعتادت مصر تقديمه سنوياً وعرضه للتصويت المباشر منذ عام  2006 ويحصل 
دائماً على الموافقة دون آية آلية لتنفيذه، وربما أهم سبب لحصوله على الموافقة عدم ذكر 
اسم إسرائيل صراحة في القرار . وقد اعترضت إسرائيل كالمعتاد على البند الثاني من 
  NPTالقرار والخاص بضرورة التحاق جميع دول المنطقة بمعاهدة عدم االنتشار النووي
وطلبت تصويت خاص على هذا البند مما دعا مصر للمطالبة   بالتصويت مرتين على 
هذا البند وعلى القرار ككل .  وهو سيناريو يتكرر سنويًا منذ سنوات عديدة . وجاءت 

نتيجة التصويت كما يلي: 

)كان 123 في2017 (  ورفضته دولة واحدة)  وافقت عليه 114 دولة  البند الثاني : 
إسرائيل(  وامتنعت 13 دولة عن التصويت )كانت 5 دول فقط في 2017( هي: الواليات 
المتحدة – كندا – الهند – توجو – ماالوي – بوتسوانا – كوت دي فوار – الكونغو 
تبرير  على  الهند  واعتادت  وزامبيا.  الديمقراطية – جامايكا – ليسوتو – موزمبيق 
امتناعها عن التصويت بأنها التعتقد أن الوكالة هي الهيئة المسؤولة سياسياً عن الدعوة 

لالنضمام  لهذه المعاهدة.

2017(  ولم ترفضه أية  )من 123 في  وافقت عليه 115 دولة   فقد  القرارككل :  أما 
دولة مع امتناع 14 دولة عن التصويت ، )من 6 دول فقط في2017 (، هي:  الواليات 
المتحدة–إسرائيل – كندا – توجو – ماالوي – بوتسوانا – الكونغو الديمقراطيه – جامايكا 
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)من   –ليسوتو – موزمبيق – زامبيا – الفلبين – وبوركينا فاسو  )وبنسبة89.1 % ( 

96.1 % في 2017 أي أقل بـ7 %(.

ويمكن اإلطالع على باقي تفاصيل التقرير على موقع المجلس على شبكة 
اإلنترنت.
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مشاركة السفير/عزت سعد مدير المجلس في احتفالية الكشف عن تمثال 
نصفي لرجل الدولة واألكاديمي الروسي/ يفجيني بريماكوف

بدعوة من السفارة الروسية بالقاهرة، شارك السفير/ د.عزت سعد، مدير المجلس، في 

احتفالية الكشف عن تمثال نصفي لرجل الدولة واألكاديمي الروسي يفجيني بريماكوف، 

بتاريخ 14 أكتوبر 2018 ، أشار فيها إلى ظروف معرفته باألكاديمي الراحل  يفجيني 

بريماكوف في شتاء عام 2016، مع بداية عمله سفيراً لمصر لدى روسيا االتحادية، 

وإمتداد صداقته خالل سنوات عمله بموسكو باألكاديمي الكبير والعمل معه عن قرب 

سواء في إطار مبادرته »روسيا والعالم اإلسالمي: رؤية استراتيجية« أو بوصفه رئيساً 

لغرفة التجارة والصناعة الروسية.

ويمكن الرجوع إلى كلمة السفير سعد على موقع المجلس على شبكة اإلنترنت.
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تقرير حول مشاركة السيد السفير رئيس المجلس في
ورشة عمل األمن النووي ومنع االنتشار ونزع السالح 

)الرياض، من 30 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2018(

بدعوة من جامعة نايف بالرياض، شارك السفير/د.منير زهران رئيس المجلس في 
 Wyn Bowen ورشة العمل التى افتتحها رئيس الجامعة الدكتور عبد المجيد البنيان و
 London عميد الدراسات األكاديمية بكلية الدراسات الدفاعية فى الكلية الملكية بلندن
King’s College، والتي شارك في مبادرتها أيضاً جامعة نايف ومركز الملك فيصل 

للبحوث والدراسات األمنية. 

وقد شارك في االجتماع من المتحدثين أساتذة ومتخصصون من جامعة نايف ووزارة 
الخارجية السعودية والسفير/ د. منير زهران، من المجلس المصري للشئون الخارجية، 
باإلضافة إلى المهتمين باألمن النووي من الوزارات السعودية للدفاع والداخلية والحرس 
الوطني والصحة، ومشاركين من اإلمارات والبحرين، كما شارك مصريون من هيئة 
التدريس بجامعة نايف، وهما الدكتور أحمد سعد والدكتور عادل محمد علي، الُمعاَرين 

من هيئة الطاقة الذرية وهيئة المحطات النووية فى مصر.

هذا ويمكن اإلطالع على التقرير كامالً وأهم ماتناولته المداوالت على موقع المجلس 
على شبكة اإلنترنت.
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مشاركة السفير/د.عزت سعد في أعمال الدورة الرابعة لمجموعة » روسيا 
والعالم االسالمي : شراكة استراتيجية«

شارك  الروسيتين،  وداغستان  تتارستان  جمهوريتي  رئيسي  من  بدعوة 
روسيا   « لمجموعة  الرابعة  الدورة  أعمال  في  المجلس  مدير  سعد،  السفير/د.عزت 
 13 إلى   11 من  الفترة  في  عقدت  والتي  استراتيجية«  شراكة   : االسالمي  والعالم 
المنتجعات على شاطئ قزوين جنوب غرب روسيا بجمهورية  بأحد   2018 نوفمبر 

. الروسية  داغستان 
من  الشباب  حماية  وكيفية  واالرهاب  التطرف  بقضايا  االجتماع  أجندة  تعلقت  وقد 
مخاطر التطرف من خالل تمكينهم سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وتحسين مستوي التعليم 

واستخدام التكنولوجيا والتبادل التعليمي والشباب فيما بين روسيا والدول االسالمية .
وخالل مشاركته كأول المتحدثين في أعمال الجلسة األولى ألقى السفير/ د. عزت 
رئيس  برعاية  المصرية  الحكومة  به  تقوم  الذي  الكبير  الدور  إلى  فيها  ه  نوَّ كلمة  سعد 
الذي  العالم  شباب  منتدى  تنظيم  خالل  من  سواًء  الشباب  لتمكين  شخصياً  الجمهورية 
عقد دورته الثانية في الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر 2018 ، أو قرار إنشاء » االكاديمية 
الوطنية« لتأهيل الشباب وموظفي الحكومة للمناصب القيادية، مشيراً إلى امكانية استفادة 
مجموعة الشراكة االستراتيجية من خبرة مصر في هذا المجال ارتباطاً باقتراح تقدمت 
به روسيا إلنشاء » مدرسة لقادة المستقبل « تابعة لمجموعة روسيا والعالم االسالمي ، 

وهو االقتراح الذي وافق عليه أعضاء المجموعة .

موقع  على  الدورة  أعمال  مادار خالل  وأهم  الكلمة  تفاصيل  على  اإلطالع  ويمكن 
المجلس على شبكة اإلنترنت.
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تقرير السفير/د.محمود كارم
حول مشاركته في أعمال لجنة دولية يابانية لبحث نزع السالح النووي

ـ  كارم  د. محمود  السفير/  2018، شارك  نوفمبر   16 14 وحتى  من  الفترة  خالل 
الذي  للخبراء  الدولية  للجنة  الثالث  اإلجتماع  أعمال  في  المجلس،  إدارة  مجلس  عضو 
عقد في مدينة ناجازاكي، وذلك بناًء على مبادرة وزير خارجية اليابان »تاروكونو«، 
والتي شكل من خاللها مجموعة دولية من الخبراء البارزين لمناقشة : » إحراز تقدم 

موضوعي في نزع السالح النووي « .
وقد عقد إجتماع اللجنة بعد انتهاء اللجنة األولى للجمعية العامة لألمم المتحدة المعنية 
باألمن ونزع السالح من اعتماد والتصويت على القرارات الخاصة المطروحة عليها ، 
حيث شكل ذلك أهمية خاصة أمام اجتماع باليابان وذلك بسبب ظهور خالفات موضوعية 
عميقة أمام اللجنة األولى بين الدول النووية والدول غير النووية والتي تقدمت بمشروع 
والواليات  اليابان  بين  خالف  أيضاً  كم ظهر  النووي،  السالح  استخدام  لتحريم  اتفاقيه 
المتحدة على مشروع قرار نزع السالح النووي والذي تقدمه اليابان سنوياً، وذلك نظراً 
إلقرار السياسة النووية األمريكية الجديدة التي تزيد من االعتماد على الردع النووي. 
وكان هذا الخالف بين اليابان والواليات المتحدة جديداً في الشكل والمضمون أمام اللجنة 

األولى، وبالتالي كان له أثر على أعمال لجنة ناجازاكي .

ويمكن اإلطالع على نص التقرير كامالً على موقع المجلس على شبكة اإلنترنت.
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مشاركة السفير/د.محمود كارم  في المؤتمر السنوي لمؤسسه كلية 
دفاع حلف االطلنطي التابعة للناتو بروما

السنوي  المؤتمر  السفير/ د.محمود كارم  في  2018،  شارك  6 ديسمبر  بتاريخ  
لمؤسسة كلية دفاع حلف األطلنطي التابعة للناتو بروما، بالتعاون مع كلية دفاع حلف 
االطلنطي بروما، وناقش مؤتمر هذا العام: اإلرهاب الدولي وتأثيره على األمن والسلم 
الدوليين بالتركيز على األمن األوروبي.  وقد حضر المؤتمر، نخبة من الخبراء الدوليين 
والقادة العسكريين والمراكز االستخباراتية ومراكز الفكر والتحليل لدى أعضاء الناتو، 
والسفير المصري هشام بدر وبعض السفراء العرب وممثلي السفارات ومنها اإلمارات، 

السعودية، المغرب، وحضر مندوب إسرائيل...إلخ.
بتجاهل  بالغرب  المصادر  بعض  لقيام  أسفه  عن  كارم  السفير  عبر  كلمته  وخالل 
تضحيات المدنيين والجيش والشرطة وقوات إنفاذ القانون في مصر مستشهداً بما حدث 
المسلحة«،  ألفاظ دخيلة تصف اإلرهابي »بالمعارضة  الروضة، واستخدام  في مسجد 
معتبراً هذا التصرف مخالً وال يعبر عن الحقيقة فاإلرهابي يجب أن يدان بأقوى العبارات 

الواضحة. 
وقد طالب بضرورة وجود شراكة دولية ومسؤولية عالمية لمكافحة تمويل اإلرهاب، 
ترتكز على تحقيق أقصى مستويات التعاون والتنسيق بين الدول بهدف مكافحة اإلرهاب 
العابر للحدود التي تتطلب معالجة العوامل التي توفر أرضية خصبة النتشار اإلرهاب 
واألفكار المتطرفة، ومنها انتشار النزاعات اإلقليمية وزيادة تردي األوضاع االقتصادية 
ا يهيِّئ  للجماعات اإلرهابية الفرص لتجنيد األفراد لممارسة األنشطة  واالجتماعية، ممَّ

االرهابية وغير الشرعية.
وقد ترأس جلسة عن مصادر تمويل اإلرهاب وقدَّم عرضاً لما تقوم به مصر في هذا 

المجال من جهد وتضحيات لدعم السلم اإلقليمي والسلم واألمن الدوليين.
باللغة  األخير  المصرية  اإلفتاء  دار  كتاب  المؤتمر  في  المشاركين  بإهداء  قام  كما 
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لتخدم  الدينية  الفتاوى  بتحوير  اإلرهابية  الجماعات  تضليل  يفند  والذي  اإلنجليزية، 
أغراضهم والرد عليها بصحيح الدين وتصويبها لتعكس سماحة اإلسالم موضحاً أن هذه 

إحدى أهم السبل لمكافحة التطرف وتصويب الخطاب الديني.
ويمكن اإلطالع على محاور جلسات المؤتمر الثالث وأهم النقاط التي أثيرت خاللها 

على موقع المجلس على شبكة اإلنترنت.
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بيانات صحفية

الفصل الخامس
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القاهرة: 5 إبريل 2018

بيان تهنئة

يتقدم المجلس المصري للشؤون الخارجية بالتهنئة للسيد رئيس الجمهورية عبد 

الفتاح السيسي على فوزه بفترة رئاسية جديدة.

وفي هذا الصدد، يثق المجلس في أن النسبة الكبيرة من األصوات التي حصل 

عليها الرئيس السيسي، إنما تعكس تفويضاً واضحاً لسيادته من الشعب المصري 

واإلجتماعي  والمالي  اإلقتصادي  اإلصالح  سياسات  استكمال  في  قدماً  بالمضي 

الشعب  الرفاهية لجموع  الشاملة وبلوغ  اإلقتصادية واإلجتماعية  التنمية  وتحقيق 

المصري، التي بدأها منذ واليته األولى.

تتبناها  التي  المستقلة والمتوازنة  الخارجية  السياسة  المجلس عالياً  يقدر  كذلك 

وأمن  القومية  المصالح  يعزز  بما  السيسي،  الفتاح  عبد  الرئيس  عهد  في  مصر 

البالد، ويعيد لمصر دورها الرائد على الصعيدين اإلقليمي والدولي.


